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 عيجرلا ميلا هللا وسب د

 مامر

 دتمملا تارامإلاو لودلا رصع ىف ماشلاب ىبرعلا بدألا خيرات نع ءزجلا اذه ىف تئّدحت

 اهخيرات ىلإ ماشلا نع ثيدحلاب عجرأ نأ تيأرو ؛ثيدحلا رصعلا ىلإ ةرجهلل 74 ةنس نم

 ءزجلا ىف تمجرت تنكو لهيف ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلاو اهعمتجم نع لثملابو .برعلا حتفلا ذنم

 ىئاطلا حاّمرطلاو ىلماعلا عاقرلا نب ٌىدع :نيركبملا اهئارعشل ىمالسإلا رصعلاب صاخلا

 :ذاذفألا اهئارعشل لوألا ىسابعلا رصعلاب صاخلا ءزجلا ىف تمحرتو .ديزي نب ديلولاو
 ىناثلا ىسابعلا رصعلاب صاخلا ءزجلا ىف تمجرت اك .مات ىبأو ىباتَعلاو ٌىرمّنلا روصنم
 ىف اعيمج مهمجارت ىلإ ةدوعلا رأ مل راركتلل اعنمو .ٌىرَب ونصلاو ىرتحبلا :نيعرابلا اهيرعاشل

 .ىناثلا ىسابعلا رصعلا دعب ماشلاب رعشلا ءاول ةلمح ىلع ءارعشلا مجارت ىف هرصقو ءزجلا اذه

 مايقو ال ىبرعلا حتفلا نع تثدحتو ءميدقلا ماشلا خيراتل لمح نايبب ءزجل تأدب دقو

 طيحملا ىلإ ايسآ طساوأ نم ىمالساإلا ملاعلا ٌلظُب اهناطلس ناكو ءقشمدب ةيومألا ةفالخلا

 اهتيعبتو .دادغبل ةعبات ةيالو ىلإ ةيسابعلا ةفالخلا نمز ماشلا لوحت نم ناك ام م ,ىسلطألا

 ىلع ةرهاقلاب ةيمطافلا ةلودلا ءاليتساو ءرصمب اتسسأت نيح ةيديشخإلاو ةينولوطلا :نيتلودلل
 ءسادرم ىنب ةرامإ مث بلحب اهيلامش ىف نيينادمحلا ةرامإ سيسأتو ءاهنم ربكألا رطشلا
 نيدلا دابع داهجو ءىرجملا سماخلا نرقلا رخاوأ ىف ام بيلصلا ةلمح لوزن نم ثدح امو

 تايرضو ءاهيظع اداهج - مهل - بلح ريمأ نيدلا رون هنباو سداسلا نرقلا ىف ىكنز

 نيدنو .نيطح ريغو نيطح ىف مه هقحسو ةمصاق تابرض مهعومجل ىبويألا نيدلا حالص

 قزمم رش تولاج نيع ىف لوغملا نوقزيو .كيلاملل نيدت مث «نييب ويألا هئافلخل ماشلا

 اهزنتف ؛«تارود نمزلا روديو .ايئابن بيلصلا ةلمح اياقب اهبنم نودرطي امك ماشلا نم مهنودرطيو

 رصعلا ءاوضأ اهيلع قرشت نأ ىلإ ةينامثع ةيالو لظتو نيينامثعلا لفاحج - رصم عم -
 .ثيدحلا

 ةيويسآ ىتش ممأ نم اًطالخأ مضي - ىبرعلا حتفلا نيح - ىماشلا عمتجملا ناكو

 تيصو .ةدحاو ةيب رع ةيماش ةمأ اهنم انوكم طالخألا هذه نب جْزمي مالسإلا ذخأو .ةيبروأو
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 ريغ ءاخر ةلودلا كلت ىف اه حاتأ امم ,ىمالسإلا ماعلا زونك - ةيومألا ةلودلا :نمز - اهيف

 ةعونتم ةهكأفو موررو نويعو راهنأ نم اهيف أل دغر سشيعب مت - اهدعي - تلظو ءليلق

 ثاثألاو فذخلا تاعانص - ميدق نم - نونقتي اهلهأ ناكو .قتسف ريغو قتسق نم لقنو

 تناك دإ .كيلاملا ءايأ ةياهت ىلإ اهب ةشعتنم ةراجتلا تلظو .جيسنلاو نولملا جاجزلاو نداعملاو

 نونف نم اريثك - تايبرعلا اهتاقيقش لثم - تفّرَعو .ابروأو ايسآ تاراّجتل ىريك ةباَوب
 ةيليعامسإ نم ةفرطتملا هقرف اهب تددعتو اهرايد نم بناوج ىف عيشتلا عاشو .ءانغلاو وهللا

 .تاهاقتاخلا نم هي لصتي امو هقرطو فوصتلاو دهزلا اهيف عاشو .ةيوادفو زوردو ةّيريصنو

 ىنانوي ثارت نم - اميدق - اهب ناك اب تمملأو ,ةطيشن ماشلا ىف ةيملعلا ةكرحلا تناكو
 مث .ةيملعلا اهتكرحل - ىبرعلا حتفلا ذنم - اهماكح ةياعر نع تثدحتو .ىفسلفو ىملع

 ىف ةطرفم ةرثك اهترثكو ىرجطلا سماخلا نرقلا ذنم اهيف سرادملل مهسيسأت نم ناك ام

 راهدزاو اهيمجرتم رابكو اهب ةرججهلل ىلوألا نورقلا ىف ةمجرتلا ةكرحب تمملأو .ةيلاتلا نورقلا

 راهدزا تحضوأو .ايفارغجو تايضايرو ةسدنهو :كلفو ةفسلفو بط نم اهيف لئاوألا مولع
 لثملابو .اًقيقد اًيخيرات اًضرع اًعيمج اهمالعأ ضرع عم ةغالبلاو دقنلاو وحنلاو ةغللا مولع
 مالكلا ملعو هيهاذمو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع راهدزا تحضوأ

 ىف نيهبانلا اهيفلؤمو ةيخيراتلا تاباتكلا تضرعو ءايخيرات اهنم لك مالعأل قيقدلا عيتتلا عم
 تحضتا هلك كلديو .مجارتلا بتكو لودلا خيراتو ماعلا خيراتلاو ندملا خيرأتو ةريسلا

 اهمالعأو مولعلا عيمجل قيقدلا خيراتلا اهعم حضتاو «ءنمزلا رم ىلع ماشلا ىف ةيملعلا ةكرحلا
 .نيلجملا

 برعتلا ىف تذخأ دق تناك اهنأ فيكو ىبرعلا حتفلا لبق ماشلا ىف تاغللا نع تثدحتو

 نكي ملو .اعيمج اهناكس ناسل ةيبرعلأ تحيصأ ثيحي اعيرس برعتلا اذه اط متو .نورقي هليق
  ترجاهو فيتحلا نيدلا ىف تلخد اذإ ىح .مالسالا ليق ركذي طاشن ىبرعلا رعشلا ىق ال

 ةنسلأ ىف رثكي رعشلا ذخأ رعشلا مظنب ةروهشملا ةيدجتلا ةيسيقلا لئابقلا نم عومج اهيلإ
 ءارعش ناك نييومألا مايأ لاوطو .نوهيان ءارعش اهيف رهظي دَحآو .رضحلاو وديلا نم اهلهأ
 هئاقلخ نيبو ىومألا تيبلا ىف غينو .ءافلخلا حيدمل قشمد ىلع نودفي قارعلاو دجنو زاجحلا
 .رعاش ريغ

 .ىقاثلاو لوألا :نييسابعلا نيرصعلا ىف ىبرعلا رعشلا راهدزا ىف ةوقب ماشلا كراشتو



 و

 ةلودلا فيس دهع ىف بلح مهب جوقتو ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ماشلا ءارعش رثاكتيو
 هباتك ى ىزرخابلا مج رثي اك ءمهنم ني ريثكل «ةميتيلا» هياتك ىف ىبلاعثلا مجرايو ,ىنادمحلا

 ىاهبصألا داعلا مجرتيو ءىرجهلا سماخلا نرقلا ىف مهنروهشم نم ةفئاطل «رصقلا ةيمٌد»
 لفحتو .ماشلا ءارعش نم نيثالثو ةئام وحنل سداسلا نرقلا ىف ىبويألا نيدلا حالص ريزو

 .نيين امثعلاو كيلامملاو نييب ويألا ةنمزأ ىف نييماشلا ءارعشلاب - هدعب - مجارتلاو خيراتلا بتك

 رعشلا نم ةديدجلا لاكشألا ىف ةيصخ ةكراشم - سداسلا نرقلا ذنم - ماشلا كراشتو

 ىبأ ذنمو .حاشو ريغ اهيف رهتشيو .تاحشوملاو تايعابرلاو تاطّمسملا اهب رثكتف ىرودلا
 .تاديقعتلا نم ةفلتخم اًروص اهيلع ءارعشلا لخديو .تايعيدبلا نم اهؤارعش رثكي ماق

 عبارلا نرقلا ذنم تارامإلاو لودلا رصع ىف ماشلا ءارعش تايصخش للحأ ٌتذخأو

 ةمكحلاو ةفسلفللو .ةيصخلا ةيرعشلا هتكلمب طايخلا نبا مهمدقتي همالعأ حيدمللف .ىرجملا

 ىف قحال الو قياس بيدأ هلثاي ال ىذلا ماشلا ةرخفم ىرعملا ءالعلا وبأ مهمدقتي |مهمالعأ

 ةعجافل هتانأو هتاعولب مجاشك مهمدقتي همالعأ عيشتللو ءارثنو اًرعش ىبرعلا بدألا

 ةرد ةجافخ نبا هب هون ىذلا ىروصلا ىسحملا دبع مهمذقتي همالعأ لزغللو .نيسحلا

 دسج ىتلا هتايمورب ىنادمحلا سارف وبأ مهمدقتي همالعأ رخفللو .هناويد ىف اليوط سلدنألا

 ةعيبطلا رعش ىف مالعأ ىلاوتيو .ةيتاع ةبالصو ةوتف نم اهل ام لكب ةيب رعلأ ةيسورفلأ اهيف

 نم هب زيمتي ام اعيمج ءارعشلا نم ملع لك عمو .ةيوبنلا حئادملو فوصتلاو دهزلاو

 ةسمخ ماشلا ىف ءارعشلا مالعأ نم مه تمجرت نم ددع غلبو .راعشألا عئاورو صئاصخلا

 نم اديجم ارعاش رعشلا ضارغأ نم ضرغ لك ىف مهنيب تركذو .اذف اًرعاش نيثالثو

 م هنأل تاقبطلا ّبتك مط تمجرت اهئارعش نم تارشعل مجرتأ ملو .نيينامثعلا مايأ ىف ءارعشلا
 انإو ءاهئارعشل فراعم ةرئاد بتكأ ال انأو ءماشلاب رعشلا روطت ىف حضاو رود مهدحأل نكي
 وأ اريثك اظح مهل تلعج ةحضاو تابصّب هيف اوكرتو هب اوروطت ّنَمو اهرعش خيرات بتكأ

 مالعأ مهأل تمجرتو ىيعشلا رعشلا ةساردل ٌتحسفو .ىبدألا دجملاو ةرهشلا نم ًاليلق

 .هلاجزأ عورأ ضرع عم لتاقم نب ءالعلا ىبأ : ماشلاي نيلاجزلا

 ىتح .اهديلاقتو اهموسر عضوتو ةيومآلا ةلودلا دهع ىف ماشلاي ةيتاويدلا لئاسرلا ىقرتو

 ف ىوط امو لئاسرلا هذه تعجارت مهدعي لمع ءاشنإلا ناويدل دعي لو مهدهع ىهتنا اذإ

 أدهم ىتعت تذخأو ماشلا ىف بقاعتت سداسلا نرقلا ذنم لودلا تذخأ نأ ىلإ ىقر نم
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 نيتلودلا نمز ىف ةيناويدلا لئاسرلا ةباتك ترهدزا ذئنيح ,ءاغلي نايك دل راتختو نا ويدلا
 :ةيصخشلا لئاسرلا ةباتك طشنت ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف ىباتعلا ذنمو .ةيكولمملاو ةيبويألا
 ءارق ىلإ ىدهي نأ ءالعلا وبأ ثبلي امو ,ةعيدب لئاسر اهيف ةلودلا فيس بتاك ءاغببللو
 ةركاش - رصعلا لاوط - هدعب لئاسرلا كلت رثكتو .ةذفلا ةيصخشلا هلئاسر ةيبرعلا
 عجسلا ىلع مئاد دمتعت ةيناويدلا لئاسرلا لثم - ىهو ,ةيزعم وأ ةبتاعم وأ ةئنهموأ
 لوستم بيدأ ىلع دمتعت ال اهنأ ريغ تاماقملا عنص نم باتكلا رثكيو .ةيعيدبلا تانسحملاو
 ,هتاماقم ىف ىريرحلا دنع نأشلا ناك اك ةيمارد ةكرح نم اهيف ىوطي امو ةريثكلا هلبحو
 هيشأ كلذب ىهو ,ناث وأ راهزأ نيب وأ صاخشأ نيب ةرظانملا وأ فصولا ىلع ايلاغ دمتعت اإو

 ,ءالعلا ىنأل تاياغلاو لوصفلا باتك اهعورأ نمو .ظعاوملا بتك رئثاكتتو .ةلوطم لئاسرب
 رويطلا ناسل ىلع مناغ نبا ىرْجيو ءبيظعلا ىلعلا هللا ىف ديجمتو ديمحتو معيبست هعيمجو
 .ةعبيدب كح راهزألاو

 لوألا اهمسقو .ءالعلا ىبأل نارفغلا ةلاسر اهتمدقم ىف «ةعئار ةيرثن لامعأ ماشلا ءابدألو
 ةداهشب - مسقلا اذه ملأ دقو .رانلا باذعو ةنجلا ميعنو طارصلاو رشحملا لاوهأ روصي
 ةميقلا ةيرثنلا لامعألا نمو .«ةيهطلإلا ايديموكلا » هباتك ىلاطيإلا رعاشلا ىتناد - نيق رشتسملا

 لامح ىف رسلا نع لبلبلا رسنلا لأسي اهيفو ىقشمدلا ناسح نبال لبلبلاو رسنلا ةلاسر
 ذقنم نب ةماسأل رابتعالا باتك لامعألا كلت نمو .عيدب راوح اههنيب روديو ءهرحسو هتوص
 بيلصلا ةلمح نيب هتالقنتو نييمطافلا مايإ رصمل هترايز اهيف فصي, ةيصخش ةمجراب هبشأ وهو

 باتكو ,ةيعاتجالا قالخألاو ةيعيبطلا فصو ىف بيبح نبال ابصلا ميسن باتك اهنمو .هنمزل
 ةسايسلاو ةايحلا نوئش نم اريثك لوانتي هيفو .هاشب رع نبال ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا ةهكاف
 .ةيب رثلأو

 رصع لاوط مامشا| ىف ىبرعلا بدألا خيرات ءزجلا اذه فحص ىف تضرع ىننأ حضاوو
 ىفاقثلا طاشنلاو اهعمتجم ةروص لثملابو ىبرعلا حتفلا ذنم اهخيرات نايب عم تارامإلاو لودلا
 ءاًمات |ًريوصت هلك كلذ ترَّوص ىننأ معزأ الو ,ةريثك عجارمو رداصمب ادشرتسم اهب ىملعلاو
 .قيفوتلاو ىدحلا ُىلو هللاو .تعطتسا ام ردقب تلواح امنإو

 م٠1١1 هايس سرأم نم نحل 6 ةرهاقلا



 لوألا رسمفل
 عمتجاو ةسايسلا

 ١

 ىلوألا 27 بقحلاو ماشلل برعلا حتف
 ماشلل برعلا حتف )١(
 ٠ طاوشو ةيبرغلا ايسآ باوبأ ىلع ميدقلا ملاعلا طّسَو طسوألا قرشلا بلق ىف ماشلا عقت

 : ابونج ءائيسروط ىلإ الامش ايكرت ىف ةنوردنكسإ جيلخ نم دتمب ىلحاس لهس ىهو « طسوتملا رحبلا
 نيطسلفو نانبلو ةيلاخلا ايروس لمشت كلذب ماشلاو « اقرش ماشلا ةيداب ىلإ ابرغ طسوتملا رحبلا نمو
 ىناطيللاو « ايروس ىف لاهثلا ىلإ هجتملا ىصاعلا اهمهأ ةريغص رابنأ اهيف ىرجتو .ندرألا قرشو
 ثدرألا رهو « ةطوغلاب ةامسملا قشمد نيتاسب انوكم قرشلا ىلإ هجتملا ىدربو ٠ بونجلا ىلإ هجتملا
 ةيضه قشمد ىونجيو . ةيربط ةريح ةيلاهثلا ندرألا فارطأ ىفو « تيملا رحبلا ىف بصي ىذلا
 ماشلا باسنتو .زوردلا لبج قرشلا اههبونج قو اجللا ةقطنم قرشلا ةبضهلا ىلاش قو . ناروح
 نوتيزلاو حمقلا اهب عرب ميدق نمو . برعلا ءارحصل ةمسدملا ماشلا ةيداب ف ندرألاو ناروح قرش

 نم رارقتسالا اوفرعي ىكل اهلهأ كلذ أيهو ةفلتخما لقْنلا راجشأ لاهشلا ىف امو « هكاوفلاو نيتلاو

 دقو . انبلو السع ضيفت ذإ « اهيلإ ةيبرعلا ةريزجلا ودب عافدنال دالبلا أيه اك « ةنمزألا قتعأ
 فيصتنم ىلاوح اهيل امش ىلإ نييرومألا ةرجه اهمدقأ لعل « ةريبك تارجه لكش ىف اهبلإ اوعفدنا
 لهسلا ىلإ نييقينيفلا وأ نييناعنكلا ةرجه - اهئبحص امبرو - اهتلتو « داليملا لبق ةثلاثلا فلألا

 ؛ ماشلا نم ريبك ءزج ىلع م . ق ١44٠ ةنس ىلاوح رصم نوعرف سموحن ىلوتسا دقو . ىلحاسلا
 دهعل ماشلا ىف اهتاكلتمم نع تلغش نأ ىلإ نرق وحن رصمل نيعضاخ نويقينيفلاو نويرومألا لظو

 خيراتومنزوهلمل اهطوقسو ةيبرعلا ةلودلا خيراتو نودلح نبأ نيطسلفو نانبلو ةيب روس . خيرات 09 نييسايعلا ةالولاو

 خيراتو ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) ىتح بيليفل لوطم - برعلا ( تورييب ةفاقثلا راد رشن ةيبرعلا ةمجرتلا ١ ىتح بيليفل
 . ( نييالملل ملعلا راد رشن ) تالكورب ةيمالس,الا بوعشلا نباو ىربطلا خيرات ىمالسإلا اهخيراتو اهحوتف ىف عجارو

 نبال ةرهازلا موجنلاو ىدوعسملل بهذلا جورمو .. ريثألا
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 ةرجه ىه ةيبرعلا ةريزخلا نم ةريبك ةرجه ماشلا ىلع دفتو . ةفورعملا ةينيدلا هتروث ببسب نوتانخإ

 . نيطسلف ىلإ نييناربعلا ةرجهو قشمد ةقطنمو طسوألا ماشلا ىلإ نييمارآلا

 ةعاج لكل ةريغص تاعاج اولظ لب ىلحاسلا لهسلا ىف ةلود مهسفنأل نويقينيفلا نوكي لو

 , ايراجمت ايرحب ابعش اوناكو « ةزغو نالقسعو روصو ءاديصو توريبو ليبجو سلبارط ىف اهريمأ

 اينابسإ ىف تارمعتسم مهل اونوكو « داليملا لبق نماثلاو رشاعلا نينرقلا نب مهمراجت ترهدزاو

 طاشنلا ىلع ىضقو . نانويلا ف سوماسو تيركو ةيلقصو اينيدرسو اكيسروك ىف ةيراجت زكارمو

 ةكلمم مهسفنأل نويناربعلا نوكو . داليملا لبق نماثلا نرقلا ىف ىروشألا حتفلا بعشلا اذهل ىراجتلا

 فعضلا تدذيخأ 5 ناملسو دواد دهعل اهتورذ تغلب هيقو 26 ف رشاعلا نرقلا ف ميلشروأ

 سداسلا نرقلا ىف ملشروأ رصنتخم رمدو . . م . ق نماثلا نرقلا ىف نويروشألا اهيلع ىضق ىح

 ديري نمل شروك نذأ م قف 94*61 ةنس لباب ةلود تطقس اذإ ىّتح « لباب ىلإ امتع مهالجو . 0 ف

 هحتف نأ ىلإ ةيسرافلا ةلودلل اعبات خيراتلا اذه ذنم ماشلا لظو ."دوعي نأ ملشروأ ىلإ ةدوعلا مهام

 اهنم هعزتنا ىتح ةينانويلا نييقولسلا ةلود هنوئش هدعب تلوتو . م. 0“ نس ودام ردتك مالا

 ماشلا ناك ةيقرشو ةيبرغ ىلإ ةينامورلا ةيروطاربمالا تمسقتنا الو . م . ق لوألا نرقلا ىف نامورلا

 نم برعلا هصلختسا ىتح ةطنزيبل اعبات لظو ةيقرشلا ةيروطاريمالا بيصن نم

 طبنلا ةرامإ : ماشلا فارطأ ىف مهل نيترامإ وأ نيتكلمم اوميقي نأ نويلامثلا برعلا عاطتسا دقو

 قرشب بونجلا ىف اًرطُي : ناتمصاع امل ناكو م . ق ثلاثلا نرقلا ذنم اهوماقأ ندرألا قرش ىف

 تناك ايِب ةيمويلا اهئيداحأ ىف ةيبرعلا ماكتت تناكو « قشمد نم برقلاب لامقلا ىف ىّرّصَبو ُنّدرألا

 ىلإ اهومضو داليملل "٠١ ةنس اهلالقتسا ىلع نامورلا ىضقو « ىمارآلا طلاب اهشوقن بتكت

 ىناثلا نينرقلا ىف اهجوأ تغلبو « ماشلا ةيداب ىلامث رمت ةكلم ةيناثلا ةكلمملاو . ةينامورلا مهتلود

 اوداعو اهعيمج ايروس ىلع اكلم نامورلا هيصن دقو « نيد اهريمأ دهع ىف ةصاخو داليملل ثلاثلاو

 نأ ةيبرع ةليبق ثبلت ملو . داليملل 777 ةنس ىف ةرامإلا ىلعو اهيلع اوضقف « ءابزلا هتجوز دهع ىف

 ال ممقت نأ تعاطتساو ةنساسغلا ةليبق ىهو « قشمد ىنونج ناروح ةقطنم ىلإ اهقيرط تش

 اهتمصاع ذختت ةرهف ء رخآ ىلإ ناكم نم لقتنت تناك دقف « ةرقتسم ةمصاع اهل نكت مو  ةرامإ

 برعو ناريإ دض اهفوفص ى براحنو ةطنزيبل ةيلاوم تناكو « ةيباجلا وأ قلج ف ةرمو نالوا ف

 نم برقلاب ةميلح موي ةريخلا بحاص رذنملل هتعزهو ةليج نب ثراحلا اهئارمأ مهأ نمو . ةريحلا

 ىداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ ىلإ لصن امو . اعي رص رذنملا ّرخ اهيفو ةروهشم هه4 ةئس نيس
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 نب ناعنلا مهيب زيمن نأ عيطتسنو . ريمأ ريغ اهءازجأ عزوتيو « ةرامإلا هذه ةدحو قزمتت ىتح
 مهألا نب ةلبج ةيمالسءالا حوتفلا مهنم قحو « ناسح حودمم ورمع هاحنأو ةغبانلا ودم ثراحلا

 ملسأو ٠ هطنزيبب قحلو رصنت مث .
 ةلود تسحأ هئاول تحن توضناو فينحلا هللا نيد ىف اهعيمج ةيبرعلا ةريزحلا تلخد نيحو

 ركب ابأ لعجام وهو . اهرطخ ْأَرْدُي نأ ىغبني ةوق اهنأب قارعلا ىف سرفلا ةلودو ماشلا ىف ةطنزي
 نأ لبق نيتريبكلا تيتو مالسإلا ةوعد رشنو هللا ليبس ىف دهاجتل شويحلا زيهجتب ردابي قيدصلا

 مكح فك 'رشتسا دق داسفلا ناكو . الاشو اقرش ةريزحلا ىف نيملسملاو مالسإللا سرح ىلع ارزاتت
 ىتونج ىلع اعي رس سرفلا نم نوملسملا ىلوتساو . مبثألا ىغبلاو ةيعرلا ملظ هعم ىرشتساو نيتلودلا

 قارعلا ٠ نيشيج ةرجهلل ةرشع ىتنثا ةنس ىف رّيسف قيدصلا ردابو « مهيلع مهتاراصتنا تلاوتو

 ندرألا قرش ىف ءاقلبلا ىلإ نايفس ىبأ نب ديزي ةدايقب اشيج : ماشلا ىف مورلا وأ نييطنزيببا برخل :
 ىف ديلولا نب دلات ىلإ بتكو « نيطسلف نم قرشلا بونجلا ىلإ صاعلا نب ورمع ةدايقب اشيجو

 لزانو . ءاقلبلا ىلاش ىرّصب حّفو « ايهتدايق ىلوتو امهب قحلف « ماشلا ىثيجم قحلي نأ قارعلا
 نيب ىربك ةكرعم لوأ ىهو « نيتيلاحلا نيربج تيبو ةلمرلا قدلب نيب نيطسلفب نيدانجأ ىف مورلا
 ىح اهل ارصاحم لظو قشمد ىتح لامشلا ىلإ مدقتو « اعيرذ امتحس مهقحس اهيفو « مورلاو برعلا
 مو هدونجو دلاخ مهرمدف ندرألا ربن : لفاور دحأ كومريلا مهفوفص مورلا عمجو . تملستسا

 ىلوتسا كلذبو . نيرصتتنملا برعلل اهباوبأ اعيمج اهنادلب تحتفو ةمئاق ماشلا ىف كلذ دعب مه مقت
 نيتنس وحن ى ماشلا ىلع برعلا .

 ةنس ىف باطنخملا نب رمع جرخو ١6 اهنم موي ةريسم ىلع قشمد ىبونج - ةيباحلا ىلإ -

 ىف ةرادإلا ميظنتل اهداوقو ماشلا ةالو مض اًرمتْؤم دقع اهبو « افنآ رم اك ةنساسغلا مصاوع ىدحإ

 مهاومأو مهسفنأ ىلع اهنابهرو اهب ىراصنلا رمع نمأو « اهباوبأ سدقلا هل تحتفو « اهرايد
 لو وأن مهسمتلم باجأو دوبيلا نم سدقلا لب نأ هنم اوسمتلاو « ةينيدلا مهتيرحو مهسنانكو
 دنجاو قشمد دنجو نيطسلف دنجو ندرألا دنج دنج : دانجأ ةعبرأ ىلإ ماشلا مسقو . ىدوب اهب قبب

 ةنس ترهتشاو . روغثلاو مصاوعلاو دي ”سدق دنج نيبومألا دهعل دعب امف ديزو « صمح ١6 ةرجهلل
 نب ةديبعوبأ قوت هيفو « نيتيلاحلا ةلمرلاو سلبان نيب ةدلب تناكو ء سأومع نوعاط ةنس مساب

 هاحنأ هدعب باطخلا نب رمع اهالوو « قشمد ىلاو نايفس ىلإ نب ديزيو لبج نبا ذاعمو حارخلا

 ىف ماشلا ودبي ةناعتسالا ىلع لمعو « ماشلا لمش ىبح نامع دهع ىف اهل هتيالو ءاول دتمأو . ةيواعم



 نحب

 . بلاط ىبأ نب ىلع ةفالخلا ىلوت نيح اعي رس كلذ رهظو : هلوح نوفتلي مهلعج امم ةرادوالا نوئش

 . ماشلا ودب هرضانو ل أامع مدب بلاطام تكاعرش ةهلإق .« هلزعو

 وه (ك بلاط ىبأ نب / ىلع نيبو ةيواعم نيب نيَفِص برح تبشن نأ ىلإ اعيرس فورظلا تروطتو

 اوعفري نأ - صاعلا نب ورمع ةروشمل ةباجتسا - هدنج رمأ ةمي زهاب ةبوأعم نقيا اذإ ىبح ( بقورعم

 8 : 0ك , ص ٍ 2

 لصفلل ناّمح مقاو ىلع ىضرو . هللا باتك ىلإ ماكتحالا ىلإ نيعاد مهحامر ةنسا ىلع فحاصملا

 ماشلا دنجو ةيواعم راتخناو « ىرعشألا ىسوم ابأ اوراتحتاف « نويقارعلا ىلع دنج امأ : نيفرطلا ني

 ايلع اوهركأ دق قارعلا لهأ نإ ورمعاي » : هل لاق ةيواعم نأ ظحاحلا ىوريو ٠ صاعلا نب ورمع
 85 ب رق ِ ِع ع

 ىأرلا ريصق ناسللا ليوط لجر كيلإ مَض دقو ؛ كب نوضار ماشلا لهأو انأو « ىسوم ىبأ ىلع
 نأ ورمع عاطتسا لف ةيواعم سك قدصو . « هلك كبار هقلت الو ع لصفملا قطو رجلا دجأف

 < م 4 1 ا 1

 مسقناو 4 مكحلا نلعاو . نيملسملا ءامذ نشحو ترجل فقول ةف الخلا نع ىلع لرعب ,ىموم 5 عنقي

 ىمالسإالا خيراتلا ىف مهروهظ لوأ وهو . جراوخلا اهسفنأ تَسَس ةقرفو هعم ةقرف : لع شيج

 ةصاخو ةيواعمل وللا الخخ كلذبو . مي أ ىجراخ هلاتغا نأ ثبلي ملو ١ مهب لككنو مهبراحو
 نيح

 سدقملا تب ى ةفالخلا هؤارمأو ه لمح ةعبأب كقو © فالح نع هلزانت ىلع نب نسحلا نلعا

 ةيومألا ةلودلا نمز (ب)
 . نايفس ىلأ ىلإ ةبسن ىنايفس عرف : ناعرف اهعزوتو ةيومألا ةلودلا ماشلا ىف ةيواعم سسأ

 نمو مكحلا نب ناورم ىلإ ةبسن ىومألا تيبلا نم ىناورم عرفو « ديزي هنباو هسأر ىلع ةيواعم
 نم تايصخشلاب رصب هل ناكو « امزاح اسويس رظنلا ديعب ةيواعم ناكو . هدافحأو هئانبأ نم هفلخ

 نب ةريغملو ءرصم ىف صاعلا نب ورمع مهتمدقم ىق ماكحلا ةوفص نم ةفئاطب ناعتساف « هلوح

 هيلإ مض ةريغملا ىفوت اذإ ىّبح ناريإو ةرصبلل هراتخا ىذلا هيبأ نب دايزو « ةفوكلا هالو ىذلا ةبعش
 . نمألا هعوبر ىف رشني نأو ةلودلا قرش ىف ىلع ةضراعم ىلع ىضقي نأ دايز عاطتسا دقو ةفوكلا
 ىلإ ةيرحب ةلمح هجوو نيرم ةينيطنطسقلا راصح عاطتساو ةطنزيب ىلإ ةفلتخم تالمح ةيواعم هجوو

 اهمعو مكحلا نوكش ف ماشلا لهأب نيعتسي ناكو هنمز ى ةفالثلا ةدعاق قشمد تناكو « سربق

 لكو ذإ « سويج رس وه مهم ايلام اراشتسم هسفنل ذخناو عساو حماستب نييحيسملا لمشو . ءاخرلا
 هب ناعتسا لاح لك ىلع . اهححتف لبق قشمدل امكاح ناك هنأ ودببو . ةيلاملا نوكشلا لاقي امف هيلإ



 السا

 لع فرشي هنبا ناكف نييومألا ةمدخ ىف هدعب هترسأ تلظو . قشمدل ةيلاملا نوئشلا ىف ةيواعم

 نبا - مفان نب ةبقع لغوت هدهع ىفو « هديفحب نويومألا ناعتسا لثملابو « كلملا دبع دهعل جارخلا

 هحوتف لصاوو « سنوتب ناوريقلا اهطسو ىف سسأو « ةيبرغملا دالبلا ىف - صاعلا نب ورمع ةلاخ

 . ىسلطألا طيحملا ىلع فرشأ ىتح ديزي هنباو ةيواعم دهع ىف
 نيسحلا اهابأ امك « ىكملا مرحلاب ذالو ريبزلا نب هللا دبع هل ةعيبلا ىبَأ ديزي هنبا ةيواعم فلخ الو

 ةفوكلا هلوخد ليبق قارعلا ىلاو دايز نب هللا ديبعل شيج عئالط هتيقلف « قارعلا ىلإ هحتاو ىلع نبا

 هلهأ نم هعم ناك نمو نيسحلا دهشتساو هولزان مالستسالا ىبأ الو تارفلا ىبرغ «ءالبّرك» ىف

 نم ماعلا لاوط هحيرض ولخيالو « ةعيشلل عيرسلا روطتلا ىف رثألا ربكأ هل ناك امم هراصنأو
 ةدايقب اشيج اهيلإ ديزي لسراف ريبزلا نبا ىلإ تمضنا دق ةنيدملا تناكو . مويلا ىتح هيلإ مهجاجح

 ريع نب نيصح هفلخو قوت ريبزلا نبا برحل ةكم ىلإ هقيرط قو اهب . لكنف ةبقع .نب ملسم
 راصحلا اهنع ُكفف . ةيواعم نب , ديزي ىعل هءاجو ةكمع : ريبزلا نبا رصاح ىّتح ىبضف « ىنوكسلا

 تبرطضاو . هتفالمخ نم اموي نيعبرأ دعب قوتو ةيواعم هنبا ديزي فلحخو . ماشلا ىلإ هدنجن داعو

 ىلتعاو مكحلا نب ناورم ةصرفلا زهتناو « اهتحرابم ىلإ دايز نب هللا ديبع اهيلاو رطضاو « قازعلا

 جَرَم ةعقوم ىف مهمزهو هتعيابم ةيسيقلا نم اهوُدَب ىبأو ةينعلا نم ماشلا ودب هديؤي ةفالخللا شرع
 مسقو ريبزلا نبا اهنم مسق عيابو « اهيف اًدئاس بارطضالا لظف قارعلا امأ ء رصم هتعبتو « طهار

 ىضقف شيج سأر ىلع قارعلا ىلإ ةدوعلا ىف ركف دايز نب هللا ديبع ناكو نيسحلا مدب بلطلل كرت
 نب بعصم هيلع ىضقو هئاول تحت هعمجي نأ ةفوكلا ىلاو ققثلا راتحما لواحو « مسقلا اذه هيلع

 . ةرصبلا ىلع هللا دبع هصحخأ ىلاو رسزلا

 ىقثلا راتحماب قاح امل امظع ارورس رسو كلملا دبع هنبا هفلخو قوت دق مكحلا نب ناورم ناكو

 ريبزلا نب هللا دبع هيخأ ىلعو قارعلا ىف هيلع ءاضقلل صرفلا نيحتي ذخنأو « بعصم دي ىلع هدونجو

 شيج ساأر ر ىلع ةرجهلل ١/ ةنس ىف كلملا دبع هيلإ بهذف بعصم امأ ء زاجحلاو ةكم ف

 شيج ىف جاجحلا هيلإ لسرأف ريبزلا نب هللادبع امأو . نويقارعلا هعيابو « هيلع ىضقو مخحض

 دقو . اعيرص رخ ىتح موقلا لاتق ىف لسبتسي لظو « هباحصأ هنع قرفت ىتح هب لازامو ء فيثك
 ىضقي نأ رصم ىلع هيلاو زيزعلا دبع هوخأ عاطتساو ةلودلا ةرادإ بيرعتو ىصقألا دجسملا ءانبب ىنُع

 . برغملا ىف ةضراعملا ىلع ايئامن

 ىف امأ « ابرغو اقرش ةميظعلا هتاحوتفل نييناورملا مايأ ىهزأ كلملا دبع نب ديلولا نمز َدَحيو
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 ميلقإلا ىلإ هتاراصتناب دتمب نأ ماسم نب ةبيتق عاطتساو دنسلا حتف مساقلا نب دمحم عاطتساف قرشلا

 نب ىسوم عاطتسا دقف برغلا ىف امأو . دنق رمم كاذنيح هتمصاعو ناتسكي زوأ مساي نآلا ىمسملا

 كانه اهحوتفب اغلبي نأو « اينابسإ ىف ةيطوقلا ةلودلا ىلع ايضقي نأ دايز نب قراط هالومو ريصن

 رايد ىف عساو ءاخرل ايه مث ةميظع لاومأب ةلودلا ىلع دوعت تناك حوتقلا هذهو . امثلا ىصأ

 لاقيو ميظعلا ىومألا عماجلا اهب ميقي نأو نارمعلاب قشمد ىف متي نأ هسفن ديلولل أيه ايك « ماشلا

 ماشلا لهأو سرفلا نم هب لمع نم ىوس لماع اتئامو فلأ مهدحو نيينيطنزيبلا نم هي لمع هنإ

 عون لك نم اراجشأو اندم لثمت تناك ىلا ءاسفيسفلاو رعطملا ماخرلاب هفوقسو هناردج تير دقو

 . ةيبجع قيوازتو ةدمعأ نم هيق َلأك اه ىوس

 نأ هريبدت ءوس نم ناكو . هل ةرضاح نيطسلفب ةلمرلا ةدلب ذْدتاو ناملس هوخأ ديلولا فلختو

 ؛ مساقلا نب دمحم الو ريصن نب ىسوم ريصم فرعي ملو ةبيتق لتقف , ماظعلا ديلولا داوقي لكن

 بس ىنغلأ دقو « زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلثللا همع نبا هدعب فلختسا هنا ةديحولا هتنسحو
 بئارض نم ففخو ىراصنلاو جراونملاو ةعيشلا ةلاّيسا ىلع لمعو رباتملا ىلع بلاط ىتأ نب لع

 ىلاوملاو برعلا نيب ىوسو ء رصمو نارجتو ( ةبقعلا ) ةليأو سربق ىف نيريخألا ىلع ةضورفملا ةيزجلا

 ه.كح نأ ريغ « ممل تايطعأ ضرف عم ناسارخ برح ىف مهنم نيكرتشملا اهنم ىنعأو بئارضلا ىف

 لالحمضاب كلذ لجعو « هتاحالصإب هؤافلخ ذخأي لو . ٠١١ ىلإ 44 ةنس نم اريصق ناك

 « ىهالملا ق سمغناو هتاحالصإو هتريسس ذخخاي ل ىذلا كلملا دبع نب ديزي هدعب مهلوأو . ةلودلا

 راث هدهع ىفو « تارفلا ىلع ةفاصّإلا ىف هرقم ذختا ىذلا ماشه هوخأ تاونس عبيرأ وحن دعب هالتو

 دهم ام نييسابعلا ةاعد كلذ لغتساو « بلّصو لتقو ١١ ةئس ةفوكلا ىف نيسحلا نب ىلع نب ديز

 ١١4 ةنس اسنرف ىونج مهتيزهب سلدنألا برع ىنمو . تاونس رشع وحن دعب مهتفالخ مايقل ليبسلا
 . لترام لراش مامأ ةرجهلل

 ؛ بيغملاب اهسمش تنذآو ةيومألا ةلودلا هيف تعضعضت دهع هفلخو ١74 ةنس ماشه ىّفوتو

 نب ديزي هدعب ءاجو « اعيرس هعرصم لف انجام ارعاش ناكو ديزي نب ديلولا هيأ نبا هفلخ دقف

 الو سانلا هضري ملو مهاربإ هوخخأ هالتو رهشأ ةسمخخ وحنب هتفالخ دعب قوتام ناعرسو ديلولا

 دعي مل هنأكو « مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم ىلإ ةفالخلا ديلاقم تلوحتو « ةيومألا ةرسألا

 ىلإ ةفالخا ةمصاع هلقنب اطخأو « ةمحلا ىلاع ايراحم ناكو . ال حلصي نم كلملا دبع ةرسأ ىف

 ى اهضعبو ماشلا ىف اهضعب « هاوق تفعضأ ةريثك نتف تبشنو « ماشلا ودب هنع نضفناف « ناّرَح



 ١و

 نم دوسلا مهتايارب نويسايعلا كرحت ىبح أدهت نتفلا هذه دكت ملو . ةعيشلاو جراوالا ثيح قارعلا
 اوضمو ةقوكلا ىلع اولرتساو قا علا اولخدو مهيديأ ىف طقست ةيناريإلا ندملا تذحنأو « ناسارخ

 هتع ىقختو ماشلا ىلإ همن, ةريزجلا ىلخأف ءريكألا بازلا دنع ناورم اومزهو قارعلا ىلاهش ىلإ
 ىف ةيسايعلا ةق>اخا ىلعأ دق حاقسلا ناكو . ريصوب ىف اهب هعرصم قلو « رصم ىلإ أجتلاف « اهلهأ

 ةيواعم ادع -- مهئافلخت روبق تشبنو ع ةيشحوب اوديبأو ناكم لك ىف نويومألا دروطو ةفوكلا

 لاكتلاو شطبلا اذه نم اجنو « ءاوحملا ىف مهتافرو مهماظع تيرذأو -زيزعلا دبع نب رمعو

 ةيومأ ةلود اهب سساو سئلدنألا ىلإ رق ذإ"« كلملا ديع نب ماشه ةدفح دحأ لخادلا نمحرلا دبع

 . تورق ةثالث وحن تلظ ةديدج

 نييسابعلا ةالولا نمز (ج)
 مهعم برعلا اهدقفو مالسإلا ىف ةقلطملا ةدايسلا - ةيومألا ةلودلا طوقسب - ماشلا تدقف

 نأ نوقرعي تويسايعلا ناكو « ةيسايعلا ةلودلا ىف ايلعلا بصانملا نولغش مجاعالا ذخأ ذإ . اجيردت

 ناكو . ةرازولا ريغو ةرازولا ىف مهل اوحسفو مهنم مهوبرقف « مهحامر ةنسأ ىلع تماق امنإ مهتلود
 نيرسُمق ق ةيسيقلا ةروثل اماع ني رشع وحن دعب أيه امم ماشلا لهأ سوفن ىف ءىيسلا هادص كلذل

 قلو زاجحلا ىلإ ىنايقسلا ّرفو نويسابعلا اهيلع ىضقام ناعرسو ؟ ىنايفسلا دمحم وبأ وه ىومأ ةماعزي
 .رياغلا هدحي ماشلل ددجيل هتدوع نوبقرتي اولظف هتافو هغابتأ قدصي ملو « كانه هفتح

 هللا دبع نب ىلع وه ديدج ىايفس قشمد ىف رهظيف نيمألا ةفيلخ ا دهع ىف 14 ةنس ىلإ ىضغو

 نويقشمدلا هعيابيو « قشمد نع نيمألا لماع درطيو « نايفس ىلأ نب ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نب
 نيمألا ناوعأ.هتروث ىلع ىضق نأ ثبلي ملو . ةدم نومأملا هيخأ برحي نيمألا هنع لغشو . ةفالخلاب
 نيطسلفي راث مصتعملا دهعل 7717 ةنس قو . تامو امايأ اهب ءاقأو قشمد نم برقلاب ةّرملاِب قتحاو

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ الوأ اعدو رظتنملا ىنايفسلا هنأ معزو ىناعلا برح وبأ مقرْملا

 داوق دحأ هيلإ راسو هرمأ ىوقو ىَرَقلا ىحالف نم موق هعبتو « ةوبنلا ىعذاف هتكوش تيوق.نأ ىلإ

 . هسيح ىف تامو هسبحو هرسأو سراف فلآ ىف مصتعملا

 ى دمحم ني ناورم ىلع هئاضق دعب ىلع نب هللا دبع همع حافسلل ماشلا ىلوت نم لوأ ناكو

 نم لتقو اهروس مدهو اهحتفف قشمد ىلإ هعبتي ىغم ماشلا ىلإ ناورم ٌرف اذإ ىتح بازلا ةعقوم

 هدعب ةقالخلا ىلو الو ء قشمد حافسلا هالوو . ةلمرلا ةدلبب ةروهشم ةحبذم ىف الجر نينامع نييومألا
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 روصتملا هسبحو « ىناسارخلا لسموبأ همزهف هسفنل اعدو هللا دبع هيلع جرخ « روصنملا رفعجوبا

 مجاعألا نم مهضعب ناكو ةالولا نم ريثك هللا دبع دعب قشمدو ماشلا رمأ ىلوتو . هسبح ىف تامو

 . ةريصق ةدم الإ دلب ىف مهل ايلاو اوقبيال نأ ةميكح ريغ ةسايس نويسابعلا عبتاو . ةلودلا ىديؤم
 ءارثوالا اولواحي نأ ىف اببس ناك ارك « ةهج نم مهنادلبب ضوبنلاب ةالولا ىّتْعْيال نأ ىف اببس اذه ناكو

 ىف ةدايزلا ىلإ نايحألا نم ريثك ىف مهعفدي ناك امم « مهبصانم نم اولّرْعُي نأ لبق اعيرس
 ثدح ابك مهتاروث ىلع ىضقي ناك ام ناعرسو « مهيلع ةروثلا ىلإ سانلا عفدي ناك امك « بئارضلا

 . 1985 ةئس صمح قو ١57 ةنس بلح ف

 دقف « ىناذلا هلالقتسال اهنطوم نادقف نم اهباصأ امب ظعتت مل ةينملاو ةيسيقلا لئابقلا نأ ودبيو

 نرقلا نم نماثلا دّمعلا لاوط لْزَج بطحب اهنودمي اوذخأو ةميدقلا ةيبصعلا ران امهنيب تعلدنا

 ناقيرفلا نحاطتو « هببن اهيديأ تعاطتساام تبهنف ةصرفلا قشمدبةقوسلا تمنتغاو « ىفاثلا
 ران ًافطاف « ىكمربلا اًرفعج هريزو ديشرلا نوره امهبلا لسرأ اًريخأو . امهنم تاثملا ءامد تكفسو
 ةنس قو . مالسلاو ءودهلا قشمد ىلإ داعو حالسلا نم امهديرجتب نيفرطلا نيب ةمدتحملا ةيبصعلا

 رشع ةسمخ اممم لتقيو ةيسيقلا هيلع روثتف قشمد ىفارلا ميهاربإ نب ىسوم مصتعملا ىلوي 57

 مزبيف هداوق دحأ هل افلخ قئاولا لسريف مصتعملا فوتيو «٠ قشمد رصاحتو اهتروث دتشتف « اسفن
 . قشمد ىلإ نمألا دوعيو « ةروثلا أدهتو « ةئامسمخو افلأ اهنم لتقيو ةيسيقلا

 رثكأو « هنم جحلل وأ سدقملا تيب ةرايزل « انايحأ ماشلا ىلإ نولحري نويسابعلا ءافلخملا ناكو
 ىف اوماقأ مهنأ مهل ركذي امو . هروغث نم مهيلع طوقسلاو « نييطنزيبلا برحل تناك امنإ مهتالحر
 ىلإ ةبهاذ ىنتام مهشويج تناكو . ىرغصلا ايسا ىلإ اهنم عافدنالل روغثلا نم اريثك ةيلاوشلا هدودح
 ديشرلاو ىدهملا رهتشاو . ةراجتلا شاعتناو ءاخرلا نم ريثكب هيلع داع امم « هنم ةبيآ ماشلا ىلاهش

 ةنس لزم نومأملا ذخنأو . ةمصاق تابرض نييطنزيبلا برضو ةلقره حتف نم ناك امو ةطنزيبل اًماضنب

 عنمأو ىوقأ ةُولْول ىلع اهئانثأ ىف ىلوتسا ةيلاوتم تاونس ثالث ةدمل ةفينع تالمح دوقي 6

 . حلصلا ساقلا ىلإ ةطنزيب روطاربمإ ليفويت رطضا امم « سوسرط نم برقلاب ةيطنزيبلا نوصحلا
 ةرقنأ اومده ذإ اراغَصوُالُذ مهوئطوأو اكد نييطنزيبلا قانعأ هداوقو مصتعملا قد 707 ةنس ىفو

 ىرغثلا فسوي نب دمحم لاثمأ نم هداوق لظو . ىرغصلا ايسأ ىف مهدالب عنمأ ةيروُمَع اوقرحو

 «  لكوتملا ةفيلخلا مايأ ىف افيص نييطنزيبلا وزغ لظيو . ةقحاس تابرض مهل نوليكي فسوي هنباو
 رمع راوغملا سرافلاو ىنمرألا ىبحي نب ىلع مهب لكنيو . ماشلا ىلاهث ىف روغثلا ضعب ىلع نوريغيو



 ناب

 لوطسأ رائيد نب دمحأ ةدايقب لكوتملا لوطسأ رمديو « ةيّلقص حتف متيو « عطقألا هللادبع نبا
 ةطوغلاب ارصق هل ىنبو « هتبجعأو قشمد لخدو ١847 ةنس رخآ ىف ماشلا لكوتملا رازو . نييطنزيبلا

 ديري هنأو « هبرام ىلإ كرتلا نم هداوق نطفيو . اهيلإ ةفالخلا نيواود لقنو اهب ماقملا ىلع مزعو

 لزنو . قارعلا ىف هتمصاع ءارماس ىلإ ةدوعلا ىلإ هورطضي ىّبح مهبتاورب اوبلاطف « مهتم صلختلا

 ةرثك ماشلاب نييسابعلا ةالولا رصع هفلخنام مهأ نم ناك امبرو . اعيرس قشمد حرابو « مهتدارإ ىلع

 . نيفلتخم ءاهقفو ءاملعو ةاضقو ةالو نيب هتلخد ىّتلا ةيسرافلا رصانعلا

 ةطمارقلا - نوينولوطلا (د )

 ''"'نوينولوطلا ١-

 ةلودلا اهب ًاشنأف رصم ىلوو نييسابعلا مهدخ لصألا ىكرت نولوط ني دمحأ ناك

 . هللا ليبس ىف كدهاجو روغثلا ةرمإ ىلو دق ناكو «ء قاذلا لالقتسالا نم اعون اهل اققحم ةينولوطلا

 نأ سيئرلل ىغبني : لوقي ناكو « ملعلا بلطو سردلا ةرثك عم هقفلاب ىَنْعُ أشن هنإ هوخرؤم لوقيو

 هب لوزيال اكلم مهكلمب هنإف « هيلع لمتشيو هدصقي نم ىلع هتحامسو هسفن ىلع هداصتقا لعجب

 ةئامب موي لك ىف قدصتي ناك هنإ لاقيو 584 ةنس ىف اهيلو ذنم رصم ءاخرلا مغ دقو « مهبولق نع

 ءاليتس الا هينيع بصن عضو رصم هيلوت ذنمو . زاجحلاو قارعلاو ماشلا ىلإ هلسري ناك ام ريغ رانيد

 ناك هنا ريغ ؛ دمنعملا هيخأ ةلود ريبدت ىلع مئاقلا قفوملا ركف نع ابئاغ كلذ نكي ملو ؛ ماشلا ىلع

 5514 ةنس قشمد ىلاو توم دعب ةصرفلا نولوط نبا زهتناو « اهيلع ءاضقلاو جنزلا ةروثب الوغشم

 همساب ادوقن برضو هيلع فالذلا رهظأ نأ 558 ةنس ىف ثبلي ملو اًولْول هالوم اهب هنع بانأو

 لسراف « هتيبلتب قفوملا مهي نأ نولوط نبا ىشخو .رصم هب حتفي اًشيج هيلإ لسريل قفوملا بتاكو

 ف نوكي ىك ايروس ىلإ هجوتو « رصمب هيلإ ليحرلا ىف هبغري هيلع روجحن اك ناكو دمتعملا ةفيلخلا ىلإ

 ىضمو . قارعلا نع ليحرلا نيبو هنيب لاحف « قفوملا هبنتو هب قاحللا ىلع دمتعملا مزعو . هلابقتسا

 ايلو اهيف ركذي ناك ذإ ماشلاو رصمب ةعمجلا موي ةبطخملا نم همسا عطقف قفوملا بضاغي نولوط نبا

.55١ 
 ص ناللكوربل ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو ةيمالسالا 2لوأ ىف ةفلاسلا خيراتلا بتك ةلودلا هذه ىف عجار

)١( 

 فراعملا ةرئادو يولبلل نولوط نب دمحأ ةريسو لصفلا
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 لعهد  وزغل اًشيج ؤلؤل ىلإ لسري ل كلذلو . مالسلا ىلإ هعم ليمب ناكذإ قفوملا كلذ ىلع دري ملو
 أنعب رس نولوط نبأ ىلإ ماشلا تداعو . متم :

 بم عقو قشم قشهفد ىف هل لوخد لوأ هنإ لاقيو « نمأو ءاخر دهع ماشلا ىف نولوط نبا دهع ناكو

 ف قرف مظع لاع رمأ م : هضوعبام لاما نم ءىش هل قزتحا نم لكل ىلععي نآب رمأف . قيرح
 ةالوو قشمد ىلع هيلاو هيلع راثو ؛ هن وراهخ هنبا هفلخف 717١ ةنس قوتو . ةطوْعْلاو قشم د ءارشف

 87١ ىّتنس ىف هتيزه تعباتتو « ةميزهلاب هيورابخ ىنف « شيجي قفوملا مهديأو . كانه نورخأ
 هل بتكو « هباجأف حلصلا ىف قفوملا ىلإ بتك ذإ #77 ةئسل دوعصلا ىف همجن ذخأو . 7071و
 ءاعدلا ةداعإب رمأو ؛ امظع ارورس هيورابخ رسو . ةنس نيثالث ةدمل روغئلاو ءاشلاو رصم ىلع هتيالوب
 اهلهأ ىلع دوعي ناك امج « اريثك مخضلا هشيجي ماشلا ىلع ددرتي ناكو « ةعمجلا ةبطخ ىف قفوملل

 ناك مداخلا اذه نإ لاقبو 787 ةنس هرصق ى هل مداخن هلتق قشمدبو . ةراجتلا ف عساو جاورب

 سمش تذخأ ام ناعرسو . هلتق ىلع مداخلا عم تقفتاف لتقلاب هيورابخ اهددبنف هل ةيراجي علوأ
 وهللاو برشلا ىلع فكعو « شيج ركاسعلا وبأ » هنبا هدعب ىلوو « بورغلا ىف ةينولوطلا ةلودلا
 ايبص لازيال ناكو « هشأ ةعستب هتيالو دعب نوره هوحخأ هعلخو . هنم - سانلا ترفنو - داوقلا رفنف
 هداوق عطتسي و , ماشلا ىف اذاسف ةطمارقلا ثاعو ؛ عضعضتلا ى ةلودلا تذحاف « افيعض

 مهتثاغأو قتكملا ةفيلخلا شويجم ماشلا لهأ ثاغتساف اهريغو قشمد نع مهودرب نأ هدونجو
 ناببش همع هفلخو «. فعضتسملا نولوطلا ريمألا ىلع ءاقبإلل عوسم ىأ دجوي دعب : هنأ حضوو

 . 7917 ةنس ناملس نب دمحم رصم ملست هنمو  اًمعض هنع لقيال ناكو

 )1 ةطمارقلا ل

 اننع انثدحن ةريطخ ةينيد ةيسايس ةكرح ىهو ؛ "الاب ُهنس قارعلا ىف ةطمارقلا روهظ لوأ ناك

 نوميم نب هللا دبع نم ءامنإب تأدب ابنأ فيك انحضوأو م نناغلا ىسابعلا رصعلا انباتك ىف ليصفتلاب

 نالكوريل ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو اهدعب امو ١56 ص , ىريطلا ةصاخنو خيراتلا بتك ةطمارقلا ىف رظنا )١(
 . اهدعبامو 77 ص ىناثلا ىمابعلا رصعلا انباتكو 7١9 ص , ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا ةصاخو لحنلاو للملا بتكو
 ىرودلا زيزعلا دبعل ةرخأتملا ةيسايعلا روصعلا ىف تاساردو
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 هنأ فيكو . ةيقذاللا نم برقلاب « ةيّمَّلَس » ىف هزكرم نم ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةوعدلا مظنم حاّدقلا
 ىف قتلا دقو « ىزاوهألا نيسحلا مهسأر ىلعو اهداوسو ةفوكلا ةصاخو قارعلا ىلإ هتاعد لسرأ

 هيلإ دهع هلجأ اند املو . ةوعدلل ديدشلا سمحتلا نم هتينمأ هيف دجوو طمرُقَب بقلب ىطبنب داوسل

 ةقرف. ىلإ ةقرفلا تلوحت ام ناعرسو « هيلإ ةبسن ةطمارقلا ةقرف نينوكم نوريثك هعبتو . اهمظنف اهب
 ىلإ مضناو . لاومألا ىف ايكارتشا اماظن مهيلع ضرفتو ةينيدلا ضنارفلا نم اهعابتأ لح ةقرام
 هعابتا مهأ نمو « ندملا ىف اضيأ لب طقف فيرلاو داوسلا ىف ال ةحداكلا ةقبطلا نم ليلق طم

 584 ةنس ىف هفلخيو . ءاسحألاو نيرحبلا ىف ةوعدلا رشن ىذلا ىبسرافلا ىلانجلا ماربب نب نيسحلا

 ىبونج ىف ودبلا نيب ةوعدلا رشنب ىنعي نأ ىأرف « طمرق نم اطاشن رثكأ ناكو ىطمرقلا هيوركز
 ى بلك ةليبق رئاشع ىلإ ادمحمو نيسحلاو ىبحي هدالوأ لسرأ ذئنيح « ليلقلا الإ هعبتي ملو قارعلا

 نوريثك مهعبتو « قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم ةلالس نم مهنأ اهل اومعزو ماشلا ةيدا

 ةصقان دضع هل تناكو ودبلا هعيابف ىبحي مهيخأل مهتماعز اولعج دق اوناكو . صيلعلا ىنب ةصاخو

 بتكو دع ءاقل ىف اهوعبت اذإ مهنأ معزو « هتقان ىه ةيناث هل ةيآو . هتيا هذه نإ لاقو محل اهفشكف

 ىلع لتقف قشمد مهب رصاحو « نودسفيو نوئيعي ماشلا ىف هعومج قاسو . نيبملا رصنلا مه

 ابنإ لاقو ململا ههجو ىف ةماش مهل رهظأو « هل ةفيلخ هب اودانو نيسحلا هاخخأ هعابتأ عيابف « اهماوبا

 بلغتو « هيلإ هنودؤي جارخ ىلع هوح اصف قشمد لها هفاخو . ةماشلا بحاص بقل كلذلو « هنآ

 لتقت ةرعملاو ةامحو كبلعب هعومج تمجاهو «رظتنملا ىدهملا هنأ اهربانم ىلع بطخو صمح ىلع

 ملف « اديدش افعض ىناعت تناكو « انب رم امك ةينولوطلا ةلودلا عبتت ذئنيح ماشلا تناكو . ببنتو

 ماشلا لهأ لعج امم « رامدلاو ىضوفلا نم اهب هوثدحأ امو ةطمارقلا نم ماشلا ذقنت نأ مطتست

 شيج سأر ىلع ناملس نب دمحم مييلإ لسرأف مهتناغتسا ىبللو « ىتكملا ةفيلخ لاب مهنم نوثيغتسي

 نوريثكٌر فو ع ةقحاس ةميزه مهب لزنأو ؟١0 ةنس مرا ق ةأح نم برقلاب ةطمارقلا عقاوف ٠ 2: فيشك

 عم دادغبب بلصو كانه رسأو « تارفلا ىلإ هجتاف هيوركز نب نيسحلا امأ . ىداوبلا ىلإ مهنم

 . هلوح مهعمج ىف ذخأف « ماشلا ودب نيب ايح لازيال دمحم هوحخأ ناكو . ةطمارقلا دم تا دشع

 :« بهلاو لتقلا اهيف لمعأو اهلخدو اهلهأ براحو ىشمد ىلع مهبر اغأ 5517 هنس تناك اذإ ىح

 فو . ةيدابلا ىلإ داعو اهئاسنو اهلاجر نم ريثكب كتفو اهلخدو اهلهأ لع رصتناف ةيرَط ىلإ راص مث

 مهب ببنو ٠ نوريثك هعبتو ,ماشلا ةي ةيداب لإ ا بأ ىمسي هل ةيعاد يوركذ لسرأ ةن ةنسلا سفن
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 بحاص ىلع ناملس نب دمحم راصتنا ذنم تحبصأ دق تناكو « ماشلا ىف هتاعدو هدالوأو هيوركز

 . نيفلتخم ةالو اهيلإ لسرت « دادغبل ةعبات ةماشلا

 ( ةلودلا فيس ) نوينادمحلا - نويديشخ(»لا (ه)

 (7نويديشحخاالا - ١
 ليقُت امو "77 ةنس ةيديشخإلا ةلودلا اهب سسأف رصم ىلو جفُط نب دمحم وه ديشخإلا

 قتليو , رصم ىلع ءاليتسالاب هسفن قشمد بحاص قئار نب دمحم ثالحت ىتح ةرجهلل 7328 ةنس
 : هلاتقل ديشحخالا ًايهتيو قئار نبا هضقنيام ناعرسو . حلصلا اههنيب متيو « اًمرفلا ىف ديشخوالا هب
 ةامرلا ديشخ الل نوكت نأ ىلع ناحلطصيو . ةميظع ةعقو امهنيب ثدحتو شيرعلا ىف ةيناث نايقتليو
 م. ةنس ىف ثدحو . قئار نبال نوكتف اعيمج ماشلا دالب نم اهيلاهش امأ ٠ نيطسلف ىف اهيبونجو
 « اهيلع ىلوتساو ماشلا ىلإ شويجلا زهجو ديشخوالا ةصرفلا زهتناو قئار نب دمحم نوينادمحلا لتق نا
 تعقوو . ةيلاتلا ةئسلا ىف طاطسفلا ىلإ اهنم داع مث ؛ ةدم اهب ماقأو اهرومأ حلصأو قشمد لخدو
 عبرأ ةنس لوأ ىلإ نيثالثو ثالث ةنس نم تدتما ةشحو بلح ريمأ ىادمحلا ةلودلا نيس نيبو هنيب
 ةيقب لظتو ةيكاطنأو صمحو بلح ةلودلا فيسل نوكت نأ ىلع احلطصاو « ةئامئالثو نيثالثو
 هنبا ماشلاو رصم ىلع هدعب افلختسم 984 ةنس قشمدب ىفوتام ناعرسو . ديشخولل ماشلا دالب
 مسه ةنسل روجونأ ةرامإ لئاوأ فو . هتكلم روما ريبدتب ىديشخولا روفاك هالوم ىلإ ادهاعو روجونأ
 ةنيدم ىف هيقلو اهخحض اًركسع روجونأ هل دشحف . قشمد ىلع ىنادمحلا ةلودلا فيس ىوتسا
 ىلإ مهءارو نويرصملا راسو ةلودلا فيس دنج اهيف رسكنا ةنحاط ةعقو |هنيب تبشنو « ةلمرلا
 : ةيك اطنأو صمحو بلح نم هديبام ةلودلا فيسل لظي ناو حلصلا ىلع رمألا رقتساو . بلح
 ةنس روجونأ قوتيو "457 ةنس همايأ ىف رصم ىبنتملا لزنيو . روجونأل لظتف ماشلا ةيقبو قشمد امأ
 ىفو . اهنوثش فيرصتو ةلودلا ريبدت امئاَق روفاك لظيو ىلع هوحخأ هفلخيو اهل ىنتملا ةحرابم لبق 4
 اهنع مهعفد رصم دنج عطتسي منو اداسف اهبف اوثاعو ماشلا ىلإ نيرحبلا ةطمارق مدق 165 هنس
 ىلع نيبام كلذ ءانثأ ىف دسفو . نئفلا ةرثكو ءالغلا مظع ببسب ةيرصملا رايدلا لامعأ بارطضال

 رصع ىل رصمو +؟١/9 ىزيرقملا ططخو ناكلخ لوأ ىف ةروكذملا خيراتلا بتك نييديشخإإلا ىف رظنا )١(
 .فشاك ةديس ةروتكدلل نييديشخإإلا ةرهاتلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا ةصاخعو لصفلا

 نبا ىف روفاكو ديشخالا ةمجرت رظلاو ,ىدرب ىرغت نبال



 "ا

 روفاك هدعب ماشلاو رصم ىف ةلودلا رمأ ىلوتو "ه6 ةنس ىفوت نأ ىلع ثبلي ملو روفاكو ديشخإلا نبا

 هقتعأو رصم ءاسؤر ضعب نم هارتشا ديشخالا ناكم اهدنجو رصم نايعأ نم قافتاب ىشبحلا

 . امادقم اعاجش ناكو «ريبدتلا نسحو مزحلا نم هيف ىأر امل هداوق رابك نم هلعج يح هاّقرو

 سس دمج نب للع هذعب ىلوتو رن جاب ةنس ىلوألا ىداج قى هتافو ىلإ عاشلاو رصم ىلع هتيالو تلظو

 تاراغ ببسب اًديدش ايارطضا هدهع ىف ماشلا لاوحأ تبرطضاو ءايبص ناكو .ديشخالا

 رصم تطقس ام ناعرسو .بلسلاو ببنلاو ىضوفلا نم اهبحصي ناك او ةرركتملا ةطمارقلا

 .نييديشخاالا ةلود تضرقنا كلذبو "08 ةنسل نييمطافلا دي ىف

 ( ةلودلا فيس) ١ نوينادمحلا »م

 دقو « ةينادمحلا ةرسألا ىه ةيبرع ةيبلغت ةرسأ مسا قلأتي ذخنأ ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخخاوأ ذنم

 ءامسأ تذحأو لصوملا ىف نيدرام ةعلق ىلع ىلوتسي نأ ؟الال ةنس ىف نادمح اهسسؤم عاطتسا

 هثاليتسال ءاجيملا ىنأ مسا اًركبم هينب نم عملو « ةيرطضملا ةفالخلا ثادحأ ىف عملت هدافحأو هئانبأ

 ةنس قوتملا بلغت لأ هديفحو ةلودلا رصان هنبا ديو هدي ىف تلظو ؟ة»م ةنس لصوملا ةنيدم لع

 بلح ىلعةيديشخاالا ةلودلا نم ىلوتسي نأ ةلودلا فيس بقلملا ىلع هنبا عاطتسا دقو . م4

 بلح اًدختم ةرجملل "17 ةنس ذنم ةلقتسم ةرامإ اعيمج اهيف سسأو ةيكاطنأو ةيقذاللاو صمحو

 ىلع هودر نيب رصملا نأ ريغ - انيرم ارك - ديشخإالا نم قشمد ىلع ء ءاليتسالا لواحو . هل ةمصاع

 ضوبللا ىهو « هبابش ذنم امل هسفن أيه املط ىمظع ةمهمل هسفن سدنو هترامإب ىتكاف هباقعأ

 فارطأ ىلع اوراغأ دا م8" ةنس ىف مهعم هل ءاقل لوأ ناكو . نييطنزسلا مورلا دض برخلا ءبعب

 . ماشلا لهأ نم هوبلسام لك مهنم د درو : اديدش الاكل مهقاذأو ع قحلف اوبسو اوببنو ماشملا

ل هل هلجسيو « مورلا دض مظع ىبرح دحي ةيلاتلا ةنسلا ذنم هل تس
 ىبنتلا ةقطان ةيرعش تاحو

 مورلل ةقحاسلا ةيبرحلا همحالم روصيو لجسي "551 ةنس ىتح همزلو « ذئنيح هطالب لزن ىذلا

 ٠ اعب رد امحعس

 اهدعبامم 1١ ىلاعثلل ةميتيلا مجارو ( ناهدلا ىماس خيراتلا بتك ةلودلا فيسو ةينادمحلا ةرسألا ىف رظنا 0١1١

 نيينادمتلا ىف عجارم نم اهب امو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو نبال بلح خيرات ىف بلحلا ةدبز نم لوألا ءزحخلاو ةفلاسلا

 ةلودلا فبسو هممت روتكدلا قيقحم - قشمدب ىسنرفلا دهعملا عبط ) ميدعلا



 فب

 راصعإك ايونس اهيف مهيلع بصني ناك ةلساب كراعم مورلا عم ريدي ىنادمحلا لطبلا ىضمو
 ذإ « ةثراك هب ملت نيح ةيلوطبلا هقراوحيو هتاراصتناب ىنغتي هئارو نم ىنتملا هرعاشو ءرمدم قرح
 ىلع مورلل هلازن ءانثأ ىف نوصحلا ىنبي ناك هنأ هتالوطب مظعأ نمو . ةردان ةعاجش ىف اهنم صلختب
 قعاوص مهب لزنأ دقو . ةمصاق تابرض مهل ليكي وهو "41 ةنس ىف شعرم نصحب عنصام وحن
 بلح هلوخد ىف هيدي نيب هقاسو قتسمدلا نب نيطنطسق رسأو م47 ةئس قرذدتالو قبتال ىبلا توملا
 ررخملاو راغلبلاو سورلاو كرتلا نم ةلئاه ادوشح هل مورلا عمج 747 ةنس ىفو . اًروصنم اًرفظم
 رسأو . ىولي ال ههجو لع قتسمدلا برهو « افد مهقانعأ قدي ليخأ ام ناعرسو قتسمدلا ةدايش

 فيسو . هيفام لكب مهركسع ةلودلا فيس ذخأو « نورسؤيو نولتقي ةقراطبلا ناك انيب هرهص
 نوربكي نوملسملاو شعرم ىلاهث ثدحلا نصح ىيي رعتسملا اهسيطوو ةكرعملا هذه ءانثأ ىف ةلودلا
 رصان هال ةدعاسملا دي دب ىيام ناكو . ةرمدم تابرص مهب لزنأ م4 م ةنس قو . نوللهبو

 م4 ةنس لبقت امو . ةريزجلا ىلاهش ىفو كانه مهلزانام اريثكو لصوملا ىلاهش مورلل هلازن ىف ةلودلا

 عقاو دققف ىبرحلا هدم هعم لحر امنأكو هنع لحريو . ىبرعلا لطبلا نيبو ىنتملا نيب وح ا رهفكي ىبح
 . ديدشلا ليكنتلا نم دّوعتام |مهب لني ملو "ه١ ء 844. "40 تاونسلا ىف ءورلا

 ىصنلا جلافلا اذه مغرو هلجرو هدي ىف جلاف مه ةنس ىف هباصأ نأ ميظعلا لطبلا ثبلي لو
 ىبل "95 ةنس ىفو بلح نوصح نم نصح ىلع مورلل اموجه ةوقب لصو هشارف نم لطبلا ضي
 قلع ام اهعمج فكلا ردقب ٍةَنَل ىلع هدحل ىف هدخخ عضوي نأ ىصوأ دق ناكو « هبر ءادن لطبلا

 بادالاو مولعلا ىعري ناكو . هتيصو تذقنو . مورل هتاوزغ رابغ نم هحالسو هعوردو هباش
 نم ريثك علو . ىباثلا ملعملا ناارافلا : هنمز تح وطسرأ ةذمالت ركأ هطالب ق علو . ةياعر مظعأ
 ى ةليوط الوصف 0 ةميتي » هباتك ىف ىبلاعثلا مهل دّقعو ؛ ىبتملا مهمدقتي باتكلاو ءارعشلا
 : ةحابصلل مههجو أ ءارمأو اكولم نادمح ونب ناك» : لوقي هترسأ ىفو هيفو : هنم لوألا ءزجلا
 . مه دايسب روهشم ةلودلا فيسو , ةحاجّرلل مهطوقعو ع ةحاهملل مبيديأو ع, ةحاصفلل مهتنسلاو

 . لاحّرلا طحمو « لامآلا ةلّبِقو « دوجلا علطمو « دوفولا دصقم هترضحو « مهمدالف طساوو
 رعاشلا سارفوبأ همع نبا ناكو « ةلودلا دعس هنبا هفلخو . ؛ ءارعشلا ةبلحو ٠ ءابدألا مسومو
 سارفوبأ رخخو هلتاقف « هنم ىوكشلا ترثكو ملظلا نم رثكأو ملظ دق صمح ىلع هيبأ لماع روهشلا
 هب وغرق من لساف ع هير مورلا دادعتساب مع ةنسلا سفن قو .اعيرص برك ناديم ف
 ببنلا لمعأو ماشلا نادلب نم اًريثك روفقن بّرخو هباحصأ مزهاو مهنم تلفأو رسأو بجاخل_ا



 في

 نأ روفقن ثبلي ملو "ه8 ةنس لوأ ىف بلح ىلع ىلوتساو ةلودلا دعس هيوغرق ىصعو . بلسلاو

 هعم ىضمأو 40/17 ةنس ةقجالسلا اهحتف نأ ىلإ مورلا ىديأ ىف تلظو « ةيكاطنا لع ىلوتسا

 هفلخف "م1 ةنس قوت ىتح بلحل اًريمأ لظ ىذلا ةلودلا دعس عم حلطصاو « اليلذ احلص هيوغرق

 « نيفرطلل كرتشملا رطخلا نييمطافلا دض مورلا نيبو هنيب افلح هيبأ لثم دقع دقو « ةلودلا ديعس هنبا

 فوت نأ ىلإ رومألا ىلع ىلوتساو امهدج ىلوم ؤلؤل امهب بعلو « هل نادلو هفلخو . "47 ةنس ىّكوتو
 ثبلي ملو هئابأ ةرامإ درتسي نأ ءاجيملا ابأ ىمسي ةلودلا دعسل نبا لواحو . روصنم هنبا هناكم ماقو

 بلحي نيينادمحلا ةرامإ تبتنا كلذبو « ىرجحلا سماخلا نرقلا علاطم ىف مورلا دالب ىلا رك نا

 ديجا ةلودلا فيس دهع ىف الإ اًقح مهل ةرامإ نكت ملو « ماشلا ىلامشو

١ 

 ( نيدلا رون ) ىكنز لا - نويبيلصلا - ةّقحالسلا - سادرم ونب - نويمطافلا

 ''"نويمطافلا (1)

ةنس اه رهوج اهدئاق حتف دعب رصم ىلإ تلؤحتو سنوت ىف تسسأت ةيليعاسإ ةيعيش ةلود
 

لع ءاليتسالل شيج سأر ىلع حالف نب رفعج ماشلا ىلإ لسرأ نأ ثبلي ملو ء "هم
 قلي مو . اهي

ةنس مرحملا ف ىمطافلا ةفيلخلا زعملل اهب بطحخو ىشمد لخخدو « رك ذت ةمواقم
 ةنسلا قو « 68 

 ذخأو . ىعيشلا ناذألا ةراش ( لمعلا ريخ ىلع حو - هرمأ -- ماشلا ىف نونذؤملا نلعأ ةيلاتلا

 ىف مهريبك ثبلاي ملو « حالف نب رفعج مهدري ناكو ماشلا ندمو قشمد ىلع نوريغي ةطمارقلا

 . تارامؤلاو لودلا رصعب ةيبرعلا ةريزجلا نع ثيدحلا ىف انب رم اى - دمحأ نب نيسحلا نيرحبلا

 هللاب عيطملا ةفيلخلا لأسو « ةيسابعلا ةفالخلل هعوضخ ناعأو رصم ىف نييمطافلاب هتقالع عطق نأ

 نيدل زعملا برحلا احالسو الام هيطعبو ماشلاو رصم هيلوي نأ ىبوبلا ةلودلا زع ناسل ىلع ىبابعلا

 اهكلمو ماشلا ىلإ راسف "+17 ةنس ىق لب ليقو 5٠" ةنس ىف لاملاو حالسلاب ةلودلا زع هدمأو «هتلا

 ةوعدلا ماقأو « قشمد ربنم ىلع هابأو ىمطافلا زعملا نعلو
 هرك اسعب ةرهاقلا ىلإ راسو « نييسابعلل

 وجرخف لاملاب هداوق ىرغأو ءزعملا رقهقتو « تاشوانم زعملا نيبو هنيب - اهنم برقلاب - تلصحو
 مسلي امال

 ىسن داقلا نبال قشمد خيرات ليذدو ىف رصلا نبذ ةرازولا نبا :ةماعلا خيراتلا بنتك ماشلاب نييمطافلا ف رظنا )١(

 رابخاب افنحلا ظاعتاو 3-0600 تاونسلا ىف (نديل عبط) ىف ناكل نباو ىدرب ىرغت نباو نودلخ نباو ريثألا

طنخملا هباتكو ىزي رمملل املخلا مسق) ديعسرم_باآل برغملاو ىلمصلا رش وحمو ءافلخلا مجأ رت
 رصم ىف نويمطاقلاو 11 ط

 .نسح ميهأربإ نسح روتكدلل لان نم ىلإ ةراشإلاو رسيم نبال رصم خيراتو (ةرهافلا
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 بارطضا لوأ كلذ ناكو . نيرحبلا ىلإ اهنمو ماشلاب ةلمرلا ىلإ داعف «زعملا ىلإ اومضناو هيلع
 رانلا تلعتشاو قشمد ىف ىضوفلا هدعبو هئانثأ ىف ترشتلاو نييمطافلا دهعل ماشلا ىف ثدح ديدش

 . اهتايحأ نم ريثك ىف
 ةالولا ةرثك ببسب امالسو انمأ هيف تدجو اهق « نرق وحن ماشلا ىلع نيرطيسم نويمطافلا لظو

 هيلع ضرفيامو اهلهأ باسح ىلع ةعرسب ىرْنب نأ ىلاولا مه ناكف « اهيلع مهنولوي اوناك نيذلا

 ماعلا ىف رثكأ وأ نانثا اهالوتي ناك ام اريثكو « اًيلاو نيسمخ وحن مهل اهيلو دقو ؛ بئارضلا نم
 اهب نيراّيعلا ضعبل ةدودحم تاروث انايحأ أشنت تناك بئارضلا ةرثكو ةالولا مظ ببسبو . دحاولا

 هذوذشو هسوبب مكاحلا هنبا زيزعلا فلو . ىمطافلا زيزعلا دهعل 07 ةنس ىئراحلا ماَّسق ةروثك
 لجر ةيهولألا ىوعدب هارغأ نم مهأ نم ناكو « رصم مسق ىف هانروص ام ةيهولألا هاوعدو ىبسفنلا

 هعبتو كانه لزتف « لابجلا ىف ةوعدلا كلت رشنيو ماشلا ىلإ جرخي نأ مكاخحلا هرمأ ىزردلاب فرعي
 ميلقولا ناكس نيب ةوعدلا ترشتناو « زوردلا لبج مسأب فورعملا ايروس ق ناروح- ليج نم نوريثك
 ىلإو نيطسلف لابج ىلإ بارسأ اهنم تطقسو « مويلا ىلإ نيتقطنملا ىف لازتالو « نانبلب ىلبحلا
 ةيمطافلا ةديقعلا نأ دكؤملا نمو . ةيكاطنأ برقو ىصاعلا ربن ىلع ماشلا ىلاعأ ىف لابجلا
 -رصم مسق ىف انبرم يك دّدرت تناك ذإ هتيبوبر ىلإ هتاعدو مكاحلا تعفد ىتلا ىه ةيليعامسولا
 نوئش برطضت نأ لوبخنما ذاشلا ةفيلخلا اذه دهع ىف ايعيبط ناكو . ةيلعلا تاذلل دسجت ءافلخلا نأ

 ىبب مهئاسؤرو ْئيط نم نييلامشلا ةيبرعلا ةريزجلا ودبب نوئيعتسي هدجو هوبأ ناكو . ماشلا ىف مكحلا
 : ةلمرلا ةنيدم هيبأل نييمطافلا عاطقإب ىنتكيال لفغد نب جرفملا نب ناسح ذئنيح ىرنو « حارجلا
 : ىنسحلا ةكم ريمأ حوتفلا ابأ هناكم ىلويو « مك احلا علخي نأ لواحيو « ماشلا رثكأ ىلع ىلوتسي لب

 حوتفلا ىلأ نم هدي ءضفنيف لاومألاب جرفملا نبا ىرغي مكاحلا نأ ريغ « حوتفلاوبأ هيلع مّدَقَيو
 . هترامإ ىلإ دوعيو

 سادرم 20 ونب (ب)
 . ىتح 4١6 ةنس ىف اليوط ىضمنالو 40“ ةنس ذنم نييمطافلا مكح ىف تلخد دق بلح تناك

 اطلا جّرفملا نب ناسح دي ىف هدي 45١ ةنس ىف عضيو ىبالكلا سادرم نب حلاص اهب لقتسي
 : ىمطاف شيج اهب قتليو « ةزغ ىلإ نايبتنيو ماشلا ىف لاعألا ىلع نايلوتسيو عومجلا ناعمجيو

 بلحلا ةدبزو ماعلا خيراتلا بتك سادرم ىنب ىفرظنا )١(
 . ىلاثلاو لوألا : ني ءرجلا : بلح خيرات نم
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 عمطو .رصن ةلودلا لبش هنبا هفلخيو « رغصألا هنباو حلاص ةكرعملا ىف لتقيو ناسح مزيف

 جرخ نأ رصن ثباي ملو « اهلهأ لتاقو اهب طاحأو عومجلا اهل عمجو « بلح ىف ةيكاطنأ بحاص

 ةنس رصن قوتو . ةميظع الاومأو هركسع رصن هنم معو ههجو ىلع رفو هدونج مظعم كتفو هبلإ

 ةدلبلا مكح ىلع هدعب فالخخ بشنو . 484 ةنس وتو نييمطافلل عضخو لام هوخأ هفلخو

 عفاويو ©« هال ةنس ذنم دومحم بلح صلختو . احلطصاو رصن نب دومحم نيبو ةيطع هيخأ نيب

 ةيسابعلا ةوعدلا ةداعإ ىلع رمألا اهنيب رقتسيو قولجسلا نالسْرَأ بأ لساريو مهمزبمو مورلا

 رسأو ةيقرشلا مورلا ةلود دض ةرفظم ةلمح نالسرأ بلأ داق همايأ ىفو . ةقجالسلل عوضنملاو

 انب رمام وحن ىلع « رانيد نويل هسفن روطاربمإلا ىدفو 459 ةئس نيجويد سون امور » اهروطاربمإ

 اريمأ دومحم لظو . تارامإلاو لودلا رصع نم قباسلا ءزجلا ىف قارعلاب ةسايسلا نع انثيدح ىف

 هلوح فتلاف « ةلودلا فيس اهب اهمثدحأ ىتلا ةيبدألا ةكرحلا ىركذ ابب داعأو 45107 ةنس ىّتح بلحل

 اعي رس هفطتخخا توملا نأ ريغ نييباحلا نم ابوبحم ناكو رصن هنبا هفلخو « ءارعشلاو ءابدألا نم ريثك

 نب ملسمل ةدلبلا مس ذإ 41/7 ةنس ةياهن ىح قباس هوا هرثإ ىف ءاجو « هتيالو نم ماع وحن دعب

 . ةقجالسلا هنم اهملستو ماوعأ ةسمخ وحن هعم تيقبف ةريزجلا بحاص ليقعلا شيرق

 '''ةقجالسلا (ج)

 نع لصفم ثيدح ىبرعلا بدألا خيرات نم سماخلا ءزجلاب قارعلا نع انثيدح ىف انب رم
 نالسْرَأ بْلَأ لزنأ دقو « قارعلاو ناريإو ناسارخخ ىف مكحلا ةفد ىلع مبئاليتساو ةقجالسلا

 اك ىرغصلا ايسا نم ىطنزيبلا مكحلا لاوزل ايوق اصاهرإ تناك ةقحاس 'ةيزه ةطنزيب روطاربمإ

 ناعرسو « ماشلا ىلع ءاليتسالا ىف هاشكلم هنباو نالسرأ بلأ ركفب نأ اًمعيبط ناكو . العف ثدح

 فو « سدقملا تيبو ةلمرلا ىلع ىلوتساو نيطسلف ىف ىمزراوخلا قوأ نب زسْنَأ 459 ةنس ىف رهظام

 ةنس تناك اذإ ىتح . ةقجالسلل اعبات ءاشلا رثكأ حبصأ كلذبو « قشمد ىلع ىلوتسا 458 ةنس

 ةنس ىف حتتفاو ؛ هاشكلم هيخأل اهيف ابئان حبصأو قشمد زستأ نم نالسرأ بلأ نب يي ملست

 ىلع ىلوتسا نأ ثبلي ملو « صمح لاعأ لوأ ىهو  طسوتملا رحبلا لحاس ىلع سوطْرطْنَأ 4

 ناكلح نبا اهيلع نيدلا رون ءالبتسا ىّتح هدعب الو نميفو ليذو ماعلا خيراتلا بتك ماشلا ةقجالس عجار )١(

 0/١" قشمد خيرات زستأ ىف رظناو ىسنالقلا نبال قشمد خيرات

 هيفو 50/8 ركاسع نبا شتت ىو م"*1/9؟ ركاسع نبال
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 ىضاق راع نب كلملا لالج لقتساو . رصمل اعبات روص ينونج ماشلا لحاس لظو . اهسفن صمح

 نويبيلصلا اهذخأ ىتح هعم تلظو قوجلسلا هاشكلم ابيلع هّرقأ دق ناكو 47١ ةنس اهب سلبارط

 41/4 ةنس ماشلا ىلامش ريش نصح ىلع مورلا نم ذقنم نب ىلع ىلوتسا ءانثألا هذه فو . ه0 ةنسم

 ىلوتسا شملت نب ناملس ناكو . 087 ةنس ةديدش ةلزلز اهتمده نأ ىلإ هئانبأ ديو هدب ىف تلظو

 شتت ىلإ تراص كلذيو . ؛8 ةنس برحلا ىف اعي رص رخو شت هبراحف 4ا/ا/ ةنس ةيك اطنأ لع

 هفلخو . 488 ةنس قورايكرب هيخأ نبا عم برح ىف ىرلاب لتقو « 4410/ ةنس بلح ىلع ىلوتساو

 هنبا قشمد ىلع هفلخو 447 ةنس ةيكاطنأ نويبيلصلا ذخأ هباون نمو « ناوضر هنبا بلح ىلع
 . قاقد

 داهج ىف هلو نييروبلا ةلود اهب سسأو « نيكتْمط » هكباتأ اهيلع ةفلخف 4910 ةنس قاقد ىفوتو

 تلظو نيك اكسلاب هابرض نيلجر هيلع اوطّلسف ةيليعامسإلا نم ةريثك ةعاج لتق دق ناكو ه5
 ءامدلا كفسل ابحم ةريسلا ٌئيس املاظ ناكو « ليعامسإ هنبا هفلخو . هتافو ىلإ لمدنتو ضقتنت هحارج

 اماع هشلخو ه8 ةئس هٌوارمأ هلتقف هدعب ىلو ىذلا دومحم هوخأ هزم أوسأ ناكو ه9 ةنس قوت

 دي ى هدي عضي ناكو « املاظ ايغاب ناكو . قبأ نيدلا ريمم هنبا هفلخف قوتو « دمحم هوحأ اًدحاو

 اًرارم قشمد لهأ هنم راجتساو . ادهع الو لإ عارم ريغ بلح بحاص نيدلا رون دض نييبيلصلا

 شن ناكو . ارغاص اليلذ اهنم جرخو هيلإ اهميلست ىلإ رطضا ه4 ةنس تناك اذإ ىّتح نيدلا رونب
 484 ةنس قوتو « ةيقترألا كولملا ةلود اسسؤم هب ٌلقتساف سدقملا تيب قترأ ىمسي اينايكرت ىلو

 ىلإ اهجوتو 441١ ةنس ىلالا ردب نب لضفألا اهذحأ امهبنمو « ىزاغليإو ناّمكَس هادلو اهيلع هفلخف

 . ركب رايد - ناكلخ نبا لوقي اك - اكلمو ةريزجلا دالب

 "”نويييلصلا (د)
 ءافلخلا قرغ ام ببسي مكاحلا دهع ذنم روهدتلا ىف تذخأ دق ةيمطافلا ةلودلا تناك

 ىف ةعاجملا تمظع دقل ىتح ءوس نم ةيداصتقالا ةايحلا باصأ امو فرت نم هيف نويمطافلا

 ىلع لمعف ءرومألا ىفالتي نأ ىلامجلا ردب لواحو ء(ه 45-2487؟17) رصنتسملا دهع

 نايلكوربل ةيمالسإلا بوعشلا خيرات مجارو ةيبتجألا تاغللاو نباو ريثألا نبال ماعلا خيراتلا بتك نييبيلصلا ىف رظنا 2١9

 46ه ص ةيبرعلا ىف اثيدح مهلع بتكامو نودلخخ نباو ىدرب ىرغت
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 ثري نأ نونظملا ناكو . ىبونجلا اهلحاسالإ هنم تتلفأ دق تناك ماشلا نكلو « اهحالصإ
 ذإ مهتلود عضعضام ناعرس اماظن يك ىف اوعبتا مبنأ ريغ : ةرابنملا ةلودلا كلت ةقجالسلا

 ريدي دئاق ىرخأ ةرابعب وأ كباتأ دلبل مكاح لك عم نوكي نأ وهو « ةكباتألا ماظن اهيف اوذختا
 كلذبو .نييقيقحلا ماكحلا مه اوحبصأو دادزا نأ ةكباتألا ءالؤه ذوفن ثيلي ملو « اهرمأ

 ةلود نم افنآ انب رم ام وحن ىلع تاليود ىلإ تلوحتو ةمخضلا مهتلود لاصوأ اعيرس تككفت

 نم ريخألا دقعلا ىف نويبيلصلا مدق اذإ ىتح « سدقملا تيب ىف ةيقترألا ةلودلاو قشمد ىف نييروبلا
 الف هءاروامو طسوتملا رحبلا ىلإ اعفد مهعفدت ةوق مهمامأ اودحي مل ىرجحلا سماخلا نرقلا

 الو ابروأ ىلإ ايسآ نم اهوعفدو ةطنزيب اهب اولازأ ىتلا ةميدقلا مهتوقب نوظفتحم نويقوجلسلا
 اذه ماشلا ىف ةيلحاسلا مهنادلب نع هب اوعفدي نأ نوعيطتسي ةوقلا نم ءىشب نوظفتحم نويمطافلا
 . فراجلا ىيلصلا ءابولا

 ىلوتسي ىّتح اهل ارصاحم لظيو ةرجهلل 44١ ةنس ةيكاطنأ راوسأ مامأ ىياصلا شيجلا رهظيو

 نود اهيلع ىلوتسيو 44١ ةنس ىف اهّرلا ىلإ نيودلب للستي ائيِب « ةرامإ اهب اسسؤم 4417 ةنس اهيلع
 لحاسلا نيذاحم ةيرْيَصْتلا لابج نويبيلصلا زاتجاو . ىرخألا ىه ةرامإ اهب سسؤيو ركذت ةمواقم

 ثبلي ملو « اهل اسيئر ىرف دوج اولعج ةثلاث ةرامإ هنم نيذختم سدقملا تيب ىلع 447 ةنس اولوتساو

 سلبارط راصح زولوت ىددنومير تنوكلا ىلإ اودهعو لوألا نيودلب هدعب اهشرع قر نا

 ٠ مهل ةعبار ةرامإ اهنم اوذحتاو ه٠ 7 ةنس تطقس ىبح اددع نينس همواقت تلظو اهيلع ءاليتسالاو

 توريبو ءاديصو ةيراسيقو اكع : لحاسلا ندم وزغ ىف طشني ةنسلا سفن ىف نيودلب ذخأو

 ىف حلفي لو 51 ةنس روص ىلع ىلوتسا ىذلا ىناثلا نيودلب هوخأ هفلخو . ةيلص ةمواقم هتمواقو

 لثم ةيلخادلا ماشلا نادلب ىلإ لصت نأ نم رصقأ نييبيلصلا ىديأ تلظو قشمد ىلع ءاليتسالا

 . بلحو ةأاحو صمحو قشمدو كيلعي

 ( نيدلا رون) ىكنز "'لآ (ه)
 بلح ريمأ ىقاكرتلا نيدلا داع ىكنز وه نيبقوجلسلا ةكياتأ نم ميظع كبانأ هبتت نأ ثبلي مل

 بكاوكلاو ادقلا ىأل رشيلا رابخأ ىف رصتخناو مظتنلل نم ةلودلا ى رهابلا خي راتلا نيدلا روتو ىكتز لأ قرظتا 1١(

 (توريب عبط ) ةيهش ىضاق نبال ةيرونلا ةريسلا ىف ةيردلا سماملا ءزجلاو لماكلا هياتك كلذكو ريثألا نبال ةيكيانألا

 . 1814/6 ء/اان/75 ناكلخ نياو رشاعلاو ةرهازلا موجتلا نم سداسلاو سماخلاو نودلخ نبال
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 نأ ممصف « الودو اعيش بيلصلا ةلمحل ةرواجلا ةيمالسإلا نادلبلا قرفت ىف نكي امنإ ءادلا نأ ىلإ

 ددمو بلح هيلإ مضف « الوأ لصوملا ىلع هءاول زكر دق ناكو . هئاول تحن اهتملكو اهتوق عمجي

 ناعنلا ةرعم ىلع مهنم ىلوتساو نييبيلصلا لزاني ىضمو . كبلعبو صمحو ةاح لثم ماشلا ىلامش

 . ةرجهلل 08 ةنس اهّرلا ةنيدم لع هئاليتساب ةمصاق ةبرض مهبرض نأ ثبلي ملو . باط رفكو

 ىصمب دكت ملو . ةيقوجلسلا ةلودلا بلب ىف نويبيلصلا اهماقأ ىّيلا ةرامإلا هذه راع احم كلذبو

 تكفس مالظلا ىف ةمنأ دبأ رهاطلا هناّيج ىلإ تدتمعىّتح ىلوطبلا دحملا اذه نم ققحام ىلع ناتنس

 . ىكزلا همد

 قتقاو « بلح دومحم نيدلا رون هنبالو لصوملاب ىزاغ هنبال ىكنز نيدلا داع ىصوأ دق ناكو

 نم حاترأ نصح مبنم ذخخأو ه4 ةئس اون مهزانو « نييبيلصلل هيبأ داهج نيدلا رون باشلا لطبلا

 مزه 544 ةنس ىو . لمعلا ريخ ىلع ىب ةيمطافلا ةلودلا ناذأ هترامإ ىف لطبأو « بلح لاعأ

 قشمد ىلع ىلوتساو « ةّيماف نصح حتفو ةثامسمخو الأ مبنم لتف ذإ ةقحاس ةيزه بيلصلا ةلمَح
 ه٠ ةنس قو . ديدش لازلز هضقن نأ .اعب زرّيش نصح كلم هه9 ةنس ىفو . انب رم اك ه 48 ةنس

 بيلصلا ةلمح ىلع رصنلل قيقحلا حاتفملا نأ ىري هلعج ادعب رظنلا ديعب ناكو . ةونع سايناب حتف
 ةلمح نأ رسحأو « ةراهنم ةلود امو عنصي اذام نكلو لاجرلاو لاملا يف اهتاناكمإب رصم وه

 ةميظع ةصرف هتئاو نأ ثبلت ملو . اديدش افوخ مهنم اهيلع فاخنو ةغئاس ةمقل اهنأ نورعشي بيلصلا

 نباو هوكريش : نييبويأ نيريمأب هدجن أف « اثيغتسم رواش هيل احل و ٠ اب راحت رواشو اماغرض ايري زو نإف

 روطتنو . ةضيرملا اهتلود نم رصم صيلخت نم هسفن ىف امب اهثدحيو « نيدلا حالص هيأ

 ىقيقحلا اهسسؤمو ةيبويالا ةلودلا اهب سسؤيو نيدلا حالصل ةصلاخ رصم حيصتو فو رظلا

 زازعإو شعرم» نوصح معتفو ,بيلصلا ةلمح لزاني ىنيام ناكو .نيدلا رون وه امنإ اهئشنمو '

 08 .اعرو ادهاز ادباع الداع اكلم ناكو .انصح نيسمخ ىلع هتدع ديزت امم كلذ ريغو « مراحو

 قوت اهبو قشمد ناتسراميبو عماوجلا نم اريثكو رابكلا ماشلا نادلب ىف سرادملا نم اريثك

 ةروح ىف تلخدو 01ا/ا/ ةئس ىفوت ىتح بلح ىلع ىقبو ايبص ناكو هنبا هفلخو 039 ةنس



 ؛؟ 8

ّّ ٠ 
 نويناؤعلا - كيلاملا - ( نيدلا حالص ) نويبويألا

 ( نيدلا حالص ) "نويبويألا )1١(

 داعف .ةرجهلل 0137 ةنس نيدلا حالص ديب رصم ىف ةلودلا نوئشو مكحلا رومأ ترقتسا

 عفرو كيوشلا رصاحف بيلصلا ةلمح- برحل ةنسلا سفن ق راسو « ةيسابعلا ةفالخلا ىلإ رصمع

 ركفي ذخأو انركذ امك نيدلا رون ىوتو . رصم ىلإ اهكرت م ةيلاتلا ةنسلا ىف اهيلإ داعو « اهنع راصحلا

 ى رصم نم جرخو . امربم ءاضق مهيلع ىضقي ىتح نييبيلصلل ةرواحملا نادلبلا ةملك عمج ىف اداج

 ىلعو نيدلا قت هاحأ ةاح ىلع ىلويو « باطرفكو ةرعملاو ةاأحو صمح ىلع ىلوتساف 07٠١ ةنس

 هو ه7 : تاونسلا ىف نييبليصلا عقاويو زازعإو جبنم ىلع ىلوتسيو هاشحرف هيخأ نبا كيلعب
 . نيدلا رون نب ليعامسإ ةافو هغلبتو « لصوملا ىلع ىلوتسيو . امظع ارصن مهيلع هللا هرصنيو هالهو
 رصم اهيف قرافي ةرم رخآ ىهو « بيلصلا ةلمح داهحل رارج شيج ق ها/48 ةنس عاشلا ىلإ جرحو

 ةنس قو .رهاظلا كلملا هنبا اهيلع ىلويو بلح هعبتتو « الاوط تاونس رشع مهلزاني لظيو مهبرحل

 « بلح رهاظلا ىطعأ دق ناكو ناّمع زيزعلا هنبا رصم ىطعيف هلهأو هئانبأ نيب دالبلا مسقي هر

 اذه ىلاوتيسو « رمع نيدلا قت هيخأ نبال جبنمو ةرعملاو ةاح ىطعيو قشمد هنبا لضفألل ىطعيو

 نكلو لاجرلا نم ةرشع مونل عستي دق اطاسب نإف نيدلا حالص طالغأ ربكأ نم وهو . عي زوتلا

 فالخلا بد ىتح هتافو ىلع ةنس ىضمت دكت مل كلذلو « نيمك اح ناطلسل عستنال ةمخض ةكلمم

 . نيدتعملا بيلصلا ةلمح برح ى ميظعلا هؤالب كلذ هل رفْعَيو . هترسأ ءارمأ نيب مث هئانبأ نيب

 دوشح هل عمجتتو « ةيربط وحن اهب هجتيو ةرارج لفاحج ه8 ةنس ىف نيدلا حالص دوقيو

 ةيوادلا نم ةعاجب افيح ىف هل ةّيرس قتلتو سدقملا تيب كلم نانجيزول ىاج ةدايقب نييبيلصلا
 لهس ى ناعمجلا قتليو « ةيقاب مهنم قبت الف نيملسملا برحل مهسفنأ اورذن نيذلا ةيراتبسإلاو

 نوير ههجو ىلع رفيو اديدش اقد بيلصلا ةلمَح قانعأ قَدُتو « ةيربط ةريح نم بزغلا ىلإ نيّطح

 حالص مجارت ىف ناكلخ نباو .دادش نبال نيدلا حالص  :ماعلا خيراتلا بتك نيدلا حالصو نييب ويألا ىف رظنا )١(

 ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو .ةيبويألا ةلودلا نيطالسو نيدلا نامزلا ةأرمو ىزيرقملا ططخو نودلخ نباو ربثألا نبا

 ىف نيدلا حالص نع بتك ام ادع ١6١ ص نالكوربل لصاو نبال بوركلا جرفمو .ىزوجلا نبا طبسل

 .ةيبنجألا تاغللا ىو اثيدح ةيبرعلا ىف ىسقلا حيفلاو ةماش ىبأل نيتضورلا ليذو نيتضو رلاو
 ةريسو ىناهبصألا دابعلل ىماشلا قربلاو ىسدتقلا حتفلا



| 

 تيب كلم رسؤيو « توبلصلا بيلص مظعألا بيلصلا ىلع نوملسملا ىلوتسيو سلبارط بحاص

 الوطسأ دعأ دق ناكو كركلا بحاص دلانجيرو ةيوادلا مدقم لاثمأ مهئاعز نم هريغو سدقملا

 ىتقلا ةرثك نم غلبو . نيقابلا نع افعو هسفنب نيدلا حالص هلتقف ةنيدملو ةكم وزغ لواحو

 ىرسألا دهاش نمو .ريسأ كانهام :لاق ىلتقلا دهاش نم» :ةماش وبأ لاق نأ ىرسألاو

 .ريناند ةثالثب عابي ناك مهنم ريسألا نأ مهارسأ ةرثك ىلع لدي امو «ليتق كانه ام :لاق

 ةلمح نم هيف نم هل ملستساو ءرهشأ ةثالث وحن دعب سدقملا تيب نيدلا حالص رصاحو

 نانبل ىبونجو نيطسلف ىف عالقلاو نادلبلا تحتقو « سدقلا نم مهراثآ لك تليزأو بيلصلا
 ليربج تيبو ةلمرلاو ءاديصو توريبو اكعو افيحو سلبان ىلع ىلوتساف « ىبظعلا.لطبلل اهباوبأ

 دي ىف سدقلا طوقس ايحأو . ةيقذاللاو كبوشلاو كّركلاو دفَصو ةزغو نالقسعو ( عبس ركب )

 ايناملا روطاربمإ لوألا كيردرف بيلصلا لمحف « ديدج نم ةيبيلصلا برحلا ةركف نيدلا حالص

 (بيديأ ىف تطقسو اكع ناريخألا رصاحو ارتلجنإ كلم دسألا بلق دراشتيرو اسنرف كلم بيليفو

 عم احلص دقعو ه8/ ةنس ىح ةيبيلصلا شويجلا دوقي دراشتير لظو اسنرف ىلإ بيليف داعو
 روص نم ةيلحاسلا ندملا بيلصلا ةلمح لظت نأ ىلع رهشأ ةثالثو تاونس ثالث ةدمل نيدلا حالص

 لك قى رازغ عومدب نوملسملا هاكبو قشمدب نيدلا حالص ىفوت رهشأ ةتس وحن دعيو . افاي ىلإ
 نم مهظيبي ناك ام ماشلا لهأ روهظ نع ّطح « ايقت املاع اعرو الداع نيدلا حالص ناكو . ناكم

 ةلمح ةلماعم ف هلبثو هتحلاعم تناكو تاناتسراعبلاو تاهاقناخلاو سرادملاب اهالمو تئارضلا

 . اراردم اًثيغو اراوغم الطب كلذ ىلإ ناكو « لاثمألا برضم بيلصلا

 بلحو زيزعلل رصمو لضفالل قشمد تناكف « هتيب لهأو هئانبأ نيب دالبلا مس هنأ انآ انركذو

 كلذ ناكو . ىناثلا هوكريشل صمحو هاش مارهيل كيبلعبو لداعلا هيخأل ةيتارفلا رايدلاو « رهاظلل

 هئانبأو رهاظلا عم تلظ اهنإف بلح ادعام ه7 ةنس دنم تارفلا ىلإ رصم نم دالبلا هل تصلخو

 مظعلل ناطلسلل قشمدو لماكلا ناطلسلل رصم لعجف هرخأ عينص عتصو . ىللوغملا وزغلا ىتح

 ةلمح وزغيو . ىسوم فرشألاو زئافلاو دحوألا مه بقاعتلا ىلع هدالوأ نم ةثالثل ةيتارقلا ةريزجلاو

 مسق ى كلذ انروصام وحن ىلع لماكلا ناطلسلا مهب لكنيو 68١5و 505 ىنس قرصم بيلصلا

 نيطسلف ىلإ ةلمح سأر ىلع ىأي ةيلقص كلم ىناثلا كيردرف اذإو 577 ةنس ىلإ ىضتو . رصم



 ا

 ىضتراف قشمد بحاص ىسيع مظعملا هيخأ نبا دواد عم عارصب الوغشم لماكلا ناك نأ فداطتو

 كلملا هيحخخاب ناعتسا دق ناكو هيأ نبا دض هل هنوع لباقم ى سدقلا نع كيردرفقل لزانتب نا

 دواد ضوعو هيخأل لماكلا اهاطعأو قشمد هنم الستو هارصاحو اضيأ هدض ىسوم فرشألا

 . اهنم الدب كيوشلا

 افاب ىلإ داعو نيتليأ ىوس اهب مقي ملف سانلا ةماق تماق سدقلا كيردرف ملست نأ درجمبو

 قوت نأ لماكلا هوخأ ثبلي ملو "78 ةنس قشمد بحاص ىسوم فرشألا ىوتو . اروحدم امومذم

 ىلع هل ابئان بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا ربكألا هنبا ناكو « ق قشمدب ةنسلا سفن ىف هرثأ لع

 هيلإ اوفيضي نأ هؤارمأ ىأرف رصم ىلع هل ابئان ريغصلا لداعلا هنبا ناكو ء ركب رايد ميلقإو قرشلا

 همع زهتناو رصم كلم نع 580/ ةنس ىف هاخأ ىحنف حلاصلا كلملا كلذ ضرب ملو « ماشلا كلم

 | كلما نيبو هنيب عارص بشنو قشمد ىلع ةنسلا سفن ىف ىلوتساو ةصرفلا كبلعب بحاص ليعامسإ

 مزهو « ىمالسإلا ملاعلا طخس راثأ افلاحت مهنيبو هنيب دقعو بيلصلا ةلمحب هدض ناعتساو حلاصلا

 . هتزوح ق قشمد تلخدو "547 ةنس ةزغ ىف نيفلحلا حلاصلا كاملا

 كلذب معني ملو « تارفلا ىلإ لينلا نم نيدلا حالص ةكلمم ديحوت حلاصلا كلملا داعأ كلذبو

 عرساف « طايمدب عساتلا سيول لوزنب عمسو قشمدب ناكو 551 ةنس ديدش ضرم هب لزن ذإ اليوط

 ىف اتلدلا ىلاهش ةروصنملاب ودعلا ءاقلل اوت هجتاو ء هضرم ةدشل ةّمحم ىلع لومحم ضيرم وهو هتلزانل

 هتجوز تمتكو . نيملسملاو مالسإلا نع اعفادم ادهامجم هبر ءادن ىَبَل كانهو « طايمد ىلإ قيرطلا

 انب رم امك -- سيول دض ةكرعملا رادأو ةريزجلا نم هاش ناروت مظعملا هنبا مدق ىح هتوم ردلا ةرجش

 جرخو هسفن ادق نا ىلإ « لالغالاو لسالسلاب هلبكو « اعيرذ اقحس هشيج قحسو - رصم مسق ىف

 هتمارك درتسي هلعل ىماشلا لحاسلا ىف بيلصلا ةلمح ىلإ بهذي نأ هنيطايش هل تلّرسو . رصم نم

 اسنرف ىلإ داعف « ءىش نع رفست مل تاونس عبرأ وحن بيلصلا ةلمح نيب قبو رصمب تردهأ ىلا

 ىلإ تيقرو .رهاطلا. همد اوكفس ذإ رائس ءازج هيبأ كيلامم هازجف هاش ناروت امأ . اًروهقم افساك

 ىلوتساف قشمح امأ . كيلاملا ةلود سسأف هيبأ كولمم كبيأ زعملل هنع تلزانت مث ردلا ةرجش شرعلا

 . نييبويألا نم اهمكح نم رخآ ناكو . بلح بحاص ىويألا فسوي رصانلا اهيلع



 ضر

 ١ كيلاملا (« ب 7"
 ىف نويبويألا ماكحلا مهّدعو « كيلاملا ةلود 544 ةنس هاش ناروت لتقم دعب رصم ىف تسسأت

 قشمد بحاص فسوي رصانلا ةماعزب اودعأو « نييعرشلا هباحصأ نم مكحلل نييبصتغم ماشلا
 ةئيس تاقالعلا تلظو . همزهو 54/4 ةنس ةزغ ىف ىنايكرتلا كبيا زعملا هيقلو ؛ مهبرخل اشيج بلحو

 سلبانو ندرألا رهن كيلاهلل نوكي نأ ىلع 581١ ةئسل امههنيب ىسابعلا ةفيلخللا حلصأ ىتح نيفرطلا نيب
 . راتتلا رطخ دادتشا حلصلا اذه ىلإ اههعفد دقو « ماشلا ةيقب نييبويأللو « لحاسلاو ةزغو سدقلاو

 ثبلي ملو « ةيدهب هيلإ لسرأف 558 ةنس وك الوه ءابولا اذه دئاق ىضرتسي نأ فسوي رصانلا لواحو
 اهلاحأو ام ّرخو ارامنأ اهيف ءامدلا ىرجاف 5685 ةنس دادغب ىلإ راتتلا لويسب عفدنا نأ وك الوه

 هنأ رصانلا ققحتو « ةريزحلا دالبو ناّرَح كَّلَمو ركب رايد ةيلاتلا ةنسلا ىف وك الوه لخدو « اضاقنأ

 نيلمعم بلح ىلع راثتلا ىلوتسا 588 ةنس رفص رهش قو « قشمد ىلاهش ىلإ اهكرتف بلح دصقيس

 هرسأو فسوي رصانلا ٌرفو « اهيلع اولوتساو قشمد ىلإ لوألا عيبر ف اومدقتو « بلسلاو بها اهيف

 . ناوه هدعبام ناوهو لذ ق مهعم قبو ؛راتتلا

 توملا اذإو « ناسينو سلبان نيب تولاج نيع ىتح ماشلا رايد ق نومدقتي راتتلا ىضمو

 رهاظلاو رصم ناطلس زطق : نيكولمملا نيميظعلا نيلطبلاو نييرصملا دي ىلع مهرظتني ديرشتلاو
 بلح ىلإ مهولف سربيب عبتو . التق مهونفأ ىتح مهولزانو مهب اوقدحأ دقو « هدئاق سربب
 ىيبويألا اهريمأ نإف ةاح ادعام كيلاملا ةضبق ىف ةيماشلا رايدلا عيمج تحبصأو . ماشلا فارطأو

 فق سربيسو زطق دب قى هديب عضو دق ناك هاشنهاش نب رمع ليلس دمحم نيدلا رصان روصنملا كلملا

 نب رصانلا اهيلع ىلوتساو نيدلا قت هنبا نووالق اهالوو "87 ةنس ىّيح ةأمح ىلع لظو راتتلل امهببرح

 ىتح هعم تلظو 7٠١١ ةنس ليعامسإ ادفلا ىلأ ديؤملا حلاصلا كلملا ىلإ اهدر مث 544 ةنس نووالق

 ةيقب لثم اهلثم نوءاشي نم اهيلع نولوي كيلاملل تحبصأ مث لضفألا هنبا هدعب اهيلوو 9/9 ةنس
 . ماشلا نادلب

 قبت نم برحل دادعإلاب 508 ةنس ذنم هديب رومألا ديلاقم تحبصأ نيح سربيب رهاظلا ىنعو

 جرخ 554 ةنس تلخد اذإ ىتح « مهلزانيو مهيلع ريغي ذخأو ماشلا لحاس ىف بيلصلا ةلمح نم

 روصنملا كلملا ةريسو تارفلا نبال كولملاو لودلا خيراتو بتك نم هريغو ةرهازلا موجنلا كيلاملا ىف رظنا )١(
 كولسلا ليذ ىف كوبسملا ريتلاو ةرهاقلا عبط (نووالك) رشبلا رابخأ ىف رصتخملاو ىزي رقملل كولسلاو ماعلا خيراتلا

 ."16 ص ناملكو ربو لبئز نبال كيلاملا ةرخآو ىواخسلل 20سايإ نبال روهرلا عئادبو ةياهنلاو ةياديلاو ادفلا ىبأل



 ا

 ةيراتبسإالا نم ةيماح اهب ناكو فوسرأو افايو ةيراسْيَق ىلع ىلوتساو رارج شيج سأر ىلع ميبلإ

 ىف ةلمرلاو نينبتو دفَص ىلع ىلوتسا ىلاتلا ماعلا فو .نيملسملا برحل مهسفنأ اورذن نيذلا

 داركألا نصحو رْيَّصَقلاو سارْعَبو ةّيربطو فيقّشلا ىلع ىنوتساو مهيلع هموجه ىلاوتو . نيطسلف

 ةلمح دض ةيبرحلا هداحمأ مظعأو . نوتويتلا ناسرفلا نم ةيماح هب ناكو دفص نوصح نم نيرقلاو

 عابي ناك اهلهأ نم مالغلا نأو فلأ ةئام اوغلب اهارسأ نإ لاقيو 5717 ةنس ةيكاطنأ هُّدُنَأ بيلصلا

 لوأ ىف بيلصلا ةلمح اهماقأ ىلا ةيالولا هذه ام هنأ مهملاو . ةسمخب ةيراجلاو امهرد رشع ىنئاب

 باق حبصا ماشلا نم ايئامن بيلصلا ةلمح جورخن نأ ذنئيح نم قفألا ىف ادبو . ماشلل مهومخد

 ىلع ىلوتسا نا ثبلي ملو ةيقذاللا ىلع 585 ةنس ىف نووالق مهنم ىلوتسا دقو « ىندأ وأ نيسوق

 توريبب تملسام ناعرسو « بيلصلا ةلمحل ةيالو وأ ةرامإ رخآ لازا كلذبو "58 ةنس ىف سلبارط

 هيلع ىلوتساو اكع ىلع ءاليتسالل حض اشيج زهج ليلخ ناطلسلا هنبا هدعب ىّلوت اذإ ىّتح . ةلبجو

 طسوتملا رحبلا ىلإ نييبيلصلا نم قب نم جرخنو « سوطرطْنَأو افيحو ءاديص و روص اهتعبتو 540 ةنس
 ظ .راغصلاو ناوحلاو ةعضلاو لذلا نولمحي هءارو امو

 سلب ارطو ايروس ىق ةاحو بلحو قشمد : ىه ىربك تاباين تس ىلإ ماشلا كيلاملا مسق دقو

 ناكو « تاباينلا هذه مهأ قشمد تناكو . ندرألا ”يقرش ىف كركلاو نيطسلف ىف دفصو نانيل ىف

 ليلق ريغ مهنم ارفن لعجو . ةصاخ ةناكم هل حاتأ امب ماشلا ىف ىكولمملا ناطلسلا بئان دعي اهمك اح

 رصم نيطالس لعجام كلذ لعلو ءرصمب مئاقلا ناطلسلل ىلاتلا ناطلسلا وه نوكي نأ ىلإ حمطي

 ةعبرأ اماع نيعبسو ةسمحو نيتئام وحن دتما ىذلا مهنمز ىف قشمد ىلوتيل ىتح « مهزع نم نورثكي

 ننثا نأ : ها ص ةرهاقلا دجاسم هباتك ىف ركذ اك هل نيبتو ( تييق ) مهسرد دقو . ابئان نوعبسو

 . ةنطلسلا ىلإ ايقر (همال1-4ه) خيش ديؤمللاو )595١-598"( نيجال امه ممم

 ىنعو ةسمخ مدعأو ةسمخ نجسو نانثا دودحلا جراخ مهنم رف ناطلسلا ىلع اوراث مهنه ني رشعو

 سيئر لمني ناك ام اريثكو رصم ناطلسلام لثم نيواودلا نم قشمد بئانل ناكو . ةسمحخخ نع

 تناك هلك كلذبو . ءاشنإالاو رسلا باتك ىف كلذ رثكو ء« سكعلابو قشمد ىلإ ةرهاقلا ىف ناويد

 سربيب رهاظلا رمأو . راهدزالا نم ليلق ريغب اهيلع داع امم كيلاملا ةلود ىف ةيناثلا ةنيدملا دعت قشمد

 معو لبثح نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ بهاذم نولثمب ةعيرأ ءاضقلا ىلوتي نأ 559“ ةنس ىف

 نمز لاوط امئاق ماظنلا اذه لظو . ماشلاو رصم ىف هتكلممب ىربكلا ندملو قشمد ىف كلذ

 ١ , كيلاملا
 اح

 ب م سعاسإلا
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 ا اذه لسغ نولواحي اولظو « تولاج نْيَع ىف ةحضافلا ةميزهلا راع نم نونثي راتتلا لظو

 ههترْسك كلذ نم « ارارم سربيب رهاظلا شويج مهْنرَسكو « ماشلا فارطأ ىلع ةلشاف تاراغب
 ىفو . نيربدم اولوف سربيب كرحتب اوملعو 575 ةنس ةريبلإ ىلع اوراغأو « 504 ةنس صمح

 -و باتئيع ىلع موجهلا اودواعو « اومزملا ام ناعرسو « جبنمب روجاسلا ريبن ىلع اوراغأ
 اهو ةشوانملا نودواعي اولظو . اعيمج ةميزهلا مهب تقاحف بيلصلا ةلمح مهدعاسو 1/١ ةنس
 :و « ةميظع ةلتقم مهام لتقو تارفلا رهاظلا مهيلإ ربعف اهذحأ ىلع اوفرشأو 1/١" ةنس ىف ةريبلإ
 دواعي راتتلا لظو . اديدش اليكنت 56 ةنس ىف مهب لكنو « نيبملا رصنلا اذهب اليوط ءارعشلا

 هاسلا هنبا مهنم ىلوتسا دقو « ةميزهلاب اهنم نو ىوبيو نووالق دهع ىف تاشوانملاو تاراغلا هذه
 سالا ىف لخد دق ناكو نازاغ راتتلا نوئش ىلوتو . 547 ةنس تارفلا ىبرغ مورلا ةعلق ىلع ليلخ

 نووالق نب رصانلا دمحم هيقلو ماشلا وزغل ةلمح 949 ةنس ىف دعأ كلذ عمو . هدونج عم

 م نم اهريغو قشمد ىلع نازاغ شيج ىلوتساو ءرصانلا ىلع رئاودلا ترادو ةأاحو صمح
 مد برق راتتلا عم هب قتلا ارارج اشيج زهجو رصم ىلإ رصانلا داعو . اداسف اهيف اوثاعو ماشلا
 اترا اوركف مه نإو ماشلا وزغ نوركفي اودوعي مل ثيحب « اعيرذ اًمحس مهقحسو ٠/١ ؟ هنس

 . اعي رس مهباوص ىلإ

 نيف « كيلاملا شيج هاقليو « ماشلا اًيزاغ هعومجمب كنلروميت مدقيف “8١1 ةنس ىلإ ىضمبو
 جرف ناطلسلاب لزنيو قشمد ىلإ مدقتيو « ببنلاو بلسلاو فيسلا اهبف لمعيو بلح محتقيو
 اتو نارينلا اهيف نولعشيو راثتلا هدونج اهيهنيو ميلستلاب قشمد ىضرتو . ءاركن ةميزه اهلإ هقيرط
 جرو ءاسن اهلهأ نم ىصحي داكي الام نولتقيو  اهراثآ نم ريثك ىلعو ىومألا اهعماج ىلع
 جر عمج روميت نأ اهفعاضو . دعب نم الو لبق نمال ال ليثم قشمد بصي مل ةئراك : هلافطأو
 . دنقرمس هتمصاع ىلإ هعم مهذخأو بلصلاو جاجزلا عانصو راعملاو ةسدنهلاو نفلا

 :إ اهرثكأ نأ ريغ « كيلاملا دهعل ماشلا ف تثدح نتفو تاروث نع خيراتلا بتك ثدحتتو
 رصلا اذه نمو . ماشلا ىف مهباونو نيطالسلا نيب ةطلسلا لع اعارص تناك امنإ « اهلك نكت

 م قوقُرَب دي ىلع ةسكارجلا ةيجربلا كيلاملا ىلإ ةيرحبلا كيلاملا نم كلملا لوح نم ثدحام
 اك ىتح « كيلاملا ءارمأ نيب رمتسملا عازنلا نم -رصم تناع ايك - ماشلا تناع دقو . 4
 كى نم ريخألا نرقلا ىف كلذ رثكو . ةرهاقلاو قشمد عراوش ف هراصنأ عم لك نولتتقي
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 ناطلسلا عم اهكراعم ىف ةريخألا اهسافنأ تظفل ىتح احيردت فعضلا ىف مهتلود تذحأو « كيلاملا

 قباد جرم ىف ماشلا باوبأ ىلع ىنائعلا ميلس

 ''"نوينافعلا (ج)
 ىروغلا هوصناقل هتميزه دعب رصمو ماشلا ىف كيلاملا ةلود ىلع ىنابثعلا لوألا ميلس ىضق ٠

 “ اهلهأ هيقلو بلح لخد ةعقوملا نم مايأ ةعبرأ دعبو . ةرجهلل 11717 ةنس قباد جرم ةعقوم ىف

 ..اهرياتم ىلع هل اوبطخو .ءاعدلاي هل مهتاوصأ تلاعتو عومشلا هل اودقوأو ديدش باحرتب

 ىنب نم ةصاخو نانيل ءارمأ اهيف هدصقو قشمد ىلع ىلوتساف ءاباوبأ ءاشلا ندم هل تحتفو

 مه نوفرتعي نامثع لآ نيطالس نم هوفلخ .نمو امهيلس لعج ام اهابجب نيلزانلا زوردلا نْحَم

 ةينأث اهب لظو رصم حتفو .ماشلا ندم ةيقي ىلع ىلوتسي ميلس ىضمو .نانيل .ىف ةرامالاي

 ببسي رايدلا كلت ىف ةيداصتقالا عاضوألا روهدب حاوضوب ىأرو , قشمد ىلإ أهنم داعو رهشأ

 اهلياوت لقنو دنلا ىلإ هنم ذوفنلاو حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطل نيلاغتربلا فاشتكا

 .ماشلاو بلح لالخ ميدقلا ةيدنطا ةعاضبلا قيرطب اديدش ارارضإ رضأ امن هنم اهتاراحتو

 نم نينرق ةدمل ةريبك برح ةحاس ىلإ ماشلا تلوح ىتلا راتتلاو نييبيلصلا بورح تناكو

 مسوت امنأكو .لجاسلا ندم ةصاخو بئارخ ىلإ اهندم نم ةريثك ءازجأ تلاحأ دق نامزلا

 اوبحر كلذلو ,ىضاملا هراهدزا ةيدنها ةراجتلا قيرط ىلإ نوديعيس نيينامثعلا نأ ماشلا لهأ

 . كولمم كيلاملا نم ميلس ىلإ رق دق ناكو .مايألا عم ملحلا اذه ىشالتو .نييناثعلاو ميلسب

 ذإ بلح ادع ام ماشلا ىلع هتيلوتب هأافاكف رصمو ماشلا حتف هل نيز نيذلا ىلازغلا وه نئاخ

 ىلازغلا نلعأ 175 ةنس لوألا .ميلس ىقوت نأ درجميو .نييناثعلا تاوشابلا ضعيل اهلعج

 حو ةيناثعلا شويحلا هتمزهام ناعرسو ءفرشألا كلملاب هسفن بقلو ماشلاب هل القتسا

 لك سأر ىلع تاباين ثالث ماشلا عزوتت نأ نويناثعلا ىأرو .قشمد باوبأ دنع اعي رص

 .ةعبرأ لمشتو سليارط ةياين اهتينارو ءةيلامشلا ايروس لمشتو بلح ةباين اهالوأ :اشاب ةبايئ

 .ةرشع لمشتو قشمد ةياين اهتثلاثو .,ةليجو ةيملسو ةامحو صمح .:ىه ةيولأ وأ قجانس

 ءاديص اوصخ ١٠ ا" ةنس ىفو .ةزغو سدقملا تيبو سليانو ءاديصو توربي اهمهأ قجاتس

 .نأنيل ىف سلبارط ةياين ادعام . ماشلا لحاس لمشت ةلقتسم ةيايني

 .ميركلادبعل ثيدحلا تْرعْلا خيرات ةمدقمو ءىرصحلا عطاسل ,زسابإ نبال روهزلا عئادب ماشلاب ني نيينايثعلا قارظنا ( (0١

 .قتح" ةيييليقل (لوطم) برعلا خيراتو 2 ٌيناثعلا ةلودلاو  ةيبرعلا دالبلاو كرام ىلعل ةيقيفوتلا
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 ركسعلا سيئر وأ رادرسلا نم فلؤم ريبك ناويد : ناناويد ةرادإلا ىف ىلاولا دعاسي ناكو
 ءاسؤرو جحلا ريمأو ةاضقلا ىضاقو تالجسلا ظفاح وأ ىجانزورلاو هنازخلا ريدم وأ رادرتفدلاو

 رادرتفد هعمو ىلاولا بئانب صاخ ريغص ناويد ناويدلا اذه بناجيو . ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا

 نم نوراتخي اوناك ةالولا نم ريثكو . كب بقل ةيولألا وأ قجانسلا باحصأ حنمو .. ىجانزورو

 مه ناكو « ةيركسع ةيمالسإ ةيبرت َنوُبَري اوناك ةفلتخم سانجأ نم نويبروأ ناّبش مهو ةيراشكنإلا
 لهأ نوقهري مهلعج امم لاومألا نم عيطتسيام ةليلقلا هتيالو ةدم ىف هسفنل عمجب نأ مهنم ىلاولا

 كرت دقف دالبلا لخخاد امأ . اهيحاوضو ةنيدملا زواجتي ىلاولا مكح ناك القو « بئارضلاب ندملا
 ةريبك ةدايز ديازت دق مهددع ناكو « ةريزجلا ودب نم مهءارو نّمو ماشلا ناكس نم نييعاطقإلل
 نييناكرتلا نمو نييباهشلاو نالسرأ لآو نعم لآ لثم زوردلا نم مهرثكأ ناكو « كيلاملا نمز ذنم
 شوفرح لآ لثم نييعاطقإالا ءالؤه دجن ناكم لك ىفو . لضف لآ لثم ودبلا نمو فاسع لآ لثم

 الإ ىلاعلا بابلا وأ نيينامعلل نودؤي اونوكي لو « ةيملس ىف رابج لآو عاقبلا ىف حيرف لآو كبلعب
 اضيأ تروهدتو ةراجتلا تروهدت ذإ تلءاضت دق تناك دراوملا نأ ةصاخو « ةدودحم بئارض
 نم نولزعيو نوُلوي اوناك نم ةرثك ماشلا ىف هبارطضاو ىنامعلا مكحلا داسف ىلع لديو . ةعارزلا
 لعج امم « ايلاو وأ اشاب نوثالثو ةئالثو ةئام اماع نينامثو ةئام ىف قشمد ىلع ىّلويل ىتح « ةالولا
 ىلإ ةيكاطنأ نم ماشلا ءاجرأ رثكأ ىلع رطيسي (ه49١٠-٠7 ) زوردلا نعم لآ نم نيدلا رخف
 اسنرفل نذإلا نم اسأب ري لو هدالب ىف اهل ةيلصنق ةماقإب اسنرولفل نذأو « نرق فصن وحتل دفص
 اريخأ هل تبنتو . زوردلاو نيملسملا نيب ريشبتلاب نييحيسملا نيرشبملل نذأو ءاديص ىف قدنف حتفب
 ريمآأ دئانيدرف هقيدص ىلإ رحبلا ابكار دالبلا نم رمف هيسدأتل اشيج هيلإ تلسراف ةيناعلا ةلودلا

 ىلع هناطلس دْفَص بحاص رمعلا رهاض طسبيف م 7980١/ه ١١514 ةنس ىلإ ىضمتو . ايناكسوت

 اضيأ روهشملا كولمملا ريبكلا كب ىلع ةنوعم لضفب ىلاعلا بابلل هنايصعو هلالقتسا نلعيو اكع
 ةنس ةينملا هكردتو رمعلا رهاض نويناعلا رصاحو . رصعمب مهنع لالقتسالا هتلواحو نيينامعلل هنايصعب
 , اكع صحو رمعلا رهاض رودب اهمبش ارود بعليو رازجلا دمحأ هدعب اهيليو . م1000 هه 5

 هل هراصح ءاب ذإ ء رهشأ ةثالث دعب اهنع هراصح عفر ىلإ رطضيو اهحتف نويلبان عيطتسي اثبعو
 نم ىّدرْتت ماشلا ىف ةيداصتقالا لاوحألا تناكو .م 17944/ه 1171١1 ةنس عيرذلا قافخ الاب
 عساتلا نرقلا لاوط دالبلا ردص ىلع ائاج هسوباك لظو « ىلامعلا مكحلا لاوط أوس أس ىلإ ْيئيس

 . ثيدحلا رصعلا نم ريبك رطش لاوط لب ىداليملا رشع
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 (1) محلا

 ةيبرغلا ايسا باوبا ىلع اهعقومل ىتش سانجأ نم اًطالخأ ابيف اودجو ءاشلا برعلا لحد 0

 نييروألا نيينيطسلفلا نمو نييقينيفلا نييناعنكلا نم اهولزن نم ةرثكلو ميدقلا قرشلا بلق ىفو

 نييناربعلاو نييمارالاو نييروشآلاو نييثيحلاو نيينادلكلاو نييلبابلا نم اهيلإ نيرجاهملا ةرثكو ءامدقلا

 سانجالا نم طيلخلا اذهو . ةنساسغلا ريغو ةنساسغلا : مهسفنأ برعلا نمو نيينامورلاو نيينانويلاو

 ضعب نع اهضعب ةلقتسملا ندملاو تاليودلا اهيف رثكن نأل ميدق نم اهأيه ىذلا وه امبر ماشلا ىف

 ءاول حبصأ ام ناعرس لب « ةيسايس ةدحو ىف ىسنجلا تاتشلا اذه مضي اعيرس مالسإالا ذخأو

 سمسم ةيواعم ةفالخلا شرع ىلإ قر ذنم ةيبرع ةدحو ى هعيمج ىمالسوالا ملاعلا مضي هب ماشلا

 ةفد ةرادإو مكحلا ىف هنوع اهلهأ نم ذْخَتاو ؛ ؛ ملاعلا اذهل ةرضاح قشمد ذختا ذإ ؛ هى ةلودلا

 ىلإ قفدتت ةيروطاربمإلا هذه زونك تناك كلذبو . فارطألا ةيمارتملا ةيروطاربمإلا هذه ىف رومألا

 نم رصع ىأ ىف ميلقالا اذه هغلبي , ءاحخر ىومألا رصعلا لاوط اههلهأ شاعو ماشلاو ىسمد

 . هروصع

 جتنت ميدق نمو « عورزلاو نويعلاو نايدولاو راهنألا ةريثك اهنأو اهتيفارغجلا عي رس فصو انب رمو

 ميدق نمو . حبا ريغو حم نم جتنتام ىلإ قتسف ريغو قتسف نم لَقْنْلا فونصو هك اوفلاو بنعلا

 نداعملاو تثانثأ ريع و اثاثأ روفملا بشيلاو نولملا فرخلا تاعائنص : تاعانصلاب اهلهأ ىنَع اضيأ

 جسنو ةضفلاو بهذلاب ذالوفلا شقنو ىناشاقلاو نولملا جاجزلاو فويس ريغو افويس ةحلسألاو
 . ةراعلاو ةشقألا

 2 ةراهملا لع اضنأو 6 عورزلاو تاعائصلا نم ريثك نافتإ ىلع موقت كناك كلذب ماشلا ةايححو

 اردصم وكت تارا تلظو « ميدق نم ند بسأ تاراج لدابتل ىربك ةذفان تناكو 5 ةراجتلا

 . قشمدب قىرعلا ىملعلا قشمد خيرات ليذو وصلا باتكلا بدأو ىرذ البلل دا

 ةيابحلاو ىومحلا ةجح نبال قاروألا تارمثو ىسسنالقلا نبال
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 أ رهمو . برغلا ىلإ ايسأ ضورعو دنهلا لباوت رورملريبكلا بابلا كيلاملا نمز ةياهن ىلإ ةنمزألا
 < نابل نم اهتابلطتم ةفرعمو ةيراجتلا قاوسألا ءارغإ ىلع ةردقلاو اهرارسأ ةفرعمو ةراجتلا ىف

 اطلا ءارثلا ةنمزألا رم ىلع اهراجت نم ريثكل حاتأ امم « ريقاقعلاو روطعلا تاتابنو ةيبرعلا ةريزجلا

 بس نيوكت ىف ديعبلا هرثأ كلذل ناكو « ةيبرعلا ةريزجلا ىداوب قرشلا ىف ماشلا فحتو

 يناربعلاو نييمارألاو نييناعنكلا نع فورعم وهام وحن ىلع ةريزجلا نم اميدق اهيلإ اوحزن مهرثك اف

 توميقي ةنساسغلا لعج ام « ةريزجلا ودبل اهعيراصم ىلع ةحوتفم ةيقرشلا اهياوبا تلظ دقو

 21 دنع ودبلا نم مهءارو اوناك نمو مه نوفقيالو . ةيناسغلا مهتلود ةريزجلا نيبو اهنيب دوحلا

 ,  مالسإلا لبق برعتلا ىف ذخأ دق هنإ لاقي نأ نكمل ىتح « ماشلا لخاد ىلإ نولغلغتي لب

 .اثلا رطشلا ناكو « ماشلا ناكس ىف اهم ارطش نونوكي ةيمالسإلا ةنمزألا لاوط ةزيزجلا ودب

 ١-1 لاوط نومسقتي ماشلا ناكس ناك كلذبو .ندملا ىف ميقيو اًرضحتم ءربكألا وهو

 .هتعي رضحلا ناك ابيب « ماعنألاو مانغألا ىلع نودمتعي ودبلا ناكو . رضحو ودب ىلإ ةيمالسالا

 في ىكلو « ودبلا ءامعز نوبرقي ماشلاو رصم ماكح ناكو . ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىلع

 :1 نم فورعم وه ام وحن ىلع نيطسلف ندم ضعي مهنوعطقي انايحأ اوناك مهرش ماشلا نع
 . ةلمزلا ةنيله لفغد نب جرفملا نييمطافلا

 بس لع ةيمالسإلا بقحلا لاوط ةيداصتقالا اهتايح ىف ماشلا داّتعا ناك لاح لك ىلع

 ةدودحم ةبيرض تناكو « ةيزجلا وأ ىلاوجلاو روشعلاو جارخللا نم ةلودلل هنودؤيامو رضحلا
 هماظتنا مدع ريظن دوهيلاو ىراصنلا : باتكلا لهأ نم ذخُوَت تناكو ء نيرانيد نع تداز

 ١! اما « نيرداقلا نم الإ ذخؤت نكت.ملو عافد ةبيرض تناك كلذب ىهو . ىبرعلا شيجلا

 ' ةّبلا مهنم ذخؤت الف نابهرلاو ةسواسقلاو خويشلاو لافطألاو

 بعرلاب اوقفري نا هلاع ىصوأ ةرجهلل 1١ ةنس ةيباحلا رؤم باطخلا نب رمع دقع نيحو

 ةتامسمخ -- ىلوصلا لوقي ايك - هدهع ىلع ماشلا جارخ غلبو « ةلودلل بئارض نم ىدؤت
 رآ نيرسنقو قشمد نم لك جارخ لعج ةيواعملاةصلاخ ةفالخلا تحبصأ نأ درجمبو . رانيد

 4 ببي ذخأو . افلأ نينامتو ةئاس ندرألاو نيطسلف نم لك جارخو « رانيد فلأ نيسمخو

 عسا عاطقإ نوكي ةراتو . كيلمت عاطقإ عاطقإلا نوكي ةراتو ء ةعساو تاعاطقإ هئايفصأ

 . مالسإالا ىف ةتسلا هذه نس نم لوأ نافع نب نامع ناكو

 رت ىف ةمهملا تايصخشلا ىلع اهعيزوت نم رثكي ناكف ضرألا زونك ةيواعم تءاجو
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 ظ يو . هتاقفنو هتبمأب ةعساو ةيانع ىنعو « قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا ىف لئابقلا ءامعز ىلعو راصنألاو

 نم نييومألا ءافلخلل ْنسو « ةكم ىف ىرخأ ارودو « ءارضخملا » اهامس قشمد ىف ةريبك اًراد هسفنل
 لبعو زوريتلا ديع : نييسرافلا نيديعلا اياذه هلاع نم لبقتسي ناك هنأ ىوريو . خبلا هذعب

 ةقالع نم مهئيبو هنيب دقعنا ا ىراصنلا دايعأ ىف ايادحلا هل مدقت تناك نأ دبالو « ناجرهملا

 اضيأو « هترسأو سويج رس ةصاخو « ةلودلل املا نوئشلا ىلع فارشإلا نم مهحنم امو « ةقيثو

 . ةيمالسإلا دايعألا ىف ايادهلا ل مدقت تناك نأ دبال

 ديبشت ىلإ كلملا دبع نب ديلولا عفد ام « ةيواعم دعب عساو ءاخخرب يعنت تلظ ةلودلا نأ ودبيو

 - انب رم اك- مدقتسا دقو « هريوصتو هتفرخز ىف ةماخفلا ةغلاب ةيسدنه ةروصب ىومألا عماجلا

 ى' مهمدقتسا نم ريغ « ةطنزيب نم لماع فلأ رشع ىنثا هصوصفو هردج ىف ءاسفُيَسفلا عنصل

 صوصخفلاب ةموظنم ناصغأ تعرفو راجشأ هيف تلّثم دقو ؛ سرافو رصم نم هشقنو مدييشت

 ىئئامو رانيد نويلم هدهع ىلع اهجارخ ناكو نيتنس ماشلا جارخن هيف قفنأ هنإ لاقيو « ةبهذملا

 نم ةبيجع عماجلا دعو . فلأ ىتئامو ريناندلا نم انويلم رشع دحأ هيلع قفنأ هنأ ةياور فو « فلأ

 هذه ببسب « داز ديلولا نأ ودبيو . نيميظع ةرهشو دجمب قشمد تيظح هبو « ايندلا بئاجع

 ىذلا وه هفلخخ ىذلا ناملس هاخأ لعل وأ « ماشثلا لهأ ىلع بئارضلا « هعماج ىلع ةظهابلا ةقفنلا

 دوهيلاو ىراصنلا نم باتكلا لهأ اوذخاي نأ هلاع رمايف زيزعلا دبع نب رمع ةقاحيو . كلذ عنص

 نداعملا ىف تكي نأو رباعملاو روسحلا ٍلع بئارضلا ذأ عنم [ك اتاب اعنم ةرخسلا مَنَمَن مت ناو قفرلاب

 ثيحب ىلاوملا نم اوملسأ نمع ةيزجلا مفر نأ امراص ارمأ رمأو .رشعلا اهنم 5 ةقدصلاب

 ةيئانثتسالا بئارضلا ىلإ لاعلا دوعيف رمع ىفوتيو . روشعلاو جارخلا ق نيملسملا نيبو مهيب ىوسي

 دهشبو « مهمايأ ىق ليلق ريغ ءاحرب ىظحن تناك ماشلا نأ نييومالل ركذن نأ ديالو . اناودعو الظ

 ةنيدمو ةمصاع مهلضفب قشمد تحبصأ دقو ؛ روصف نم ىداوبلاو قشمد ىق هوداشام كلذ

 . ىربك ةيبرع

 « ايندو ىطسوو ايلع : تاقبط ثالث نم فلأتي قشمد ريغو ى قشمد ىف ىماشلا عمتحملا ناكو

 راجتلا نم لئاطلا ءارثلا باحصأو نيواودلا ىف نيفظوملا رابكو ماكحلا لمشت ىلوألا ةقبطلاو

 ايندلا ةقبطلا امأ « عانصلاو راجتلاو عارزلا طاسوأو ءاملعلا ىطسولا ةقبطلا لمشتو . نييعاطقالاو

 ق رسؤي ىذلا قير ةقبطلا هذه عبسي تاكو ..لاعلاو نيحالفلا راغص نم ةماعلا ةمبط ىهف

 هذه تلظو . نييقيرفالاو نييبروألاو نييطنزيبلا نم اطالخأ ناكو ء نوساخنلا هعيبي وأ بورحلا
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 ةفالخلا لوحت نم ماشلل ثدحام عم « ةيلاتلا بقحلا لاوط ةلصتم ىماشلا عمتجملا تاقبطل ةروصلا

 ىلع نويسابعلا ىلوتسا نأ ذنم ةيالو ىلإ ىربكلا ةيمالسإلا ةلودلا لع ةفرشم نمو « دادغب ىلإ اهنم

 ةفورعملا مورلا عم اهدودح ىلع ةيركسعلا زكارملا ءاشنإ اهيف مهللاعأ مهأ نم ناكو . مكحلا ةادأ

 نم ليلق ريغ اهيف ةثدحم . مورلا برخل اهنم جرح ىنتام مهشويج تناكو ءروغثلاو مصاوعلا مسأب

 '] . ىراجتلا جاورلا

 نا ىوريو . نيللاو قفرلا نم ليلق ريغب اهنوذخأي مهتفالخ نم لوألا نرقلا ىف نويسابعلا ناكو

 ديشرلا هيلع طخسف اهلهأ نم لاومألا جارختسا ىف دّدش ديشرلا نوره دهعل اهب جارنا ةالو ضع
 درجأ اهتلعجو نويعو تانج ىهو ماشلا تيلو : هل الئاق « امراص اباقع هب لزنأو اديدش اطخس

 ةصاخو شعتنت تذخأ رصم ىف هتلود ىلإ نولوط نبا اهمض نيحو . رفقلا نم شحوأو رخصلا نم

 هقفني ناك امو لاومألا نم ماشلاو رصمب هتيعر ىف سانلا ىلع ىرجي ناك ام ةرثكل هيورابخ دهع ىف

 ديشخإلا ىنعو . اخف اًرصق قشمد نم برقلاب هسفنل ىنب دقو « قازرالا نم اهب هشيج ىلع
 ديب روغثلاو بلح تناكو « اهلهأ ىلع تايهلاو علذلا نم نارتكي اناكو . روفاك اهب ىنع ابك « ماشلاب

 . "'ةليقث بئارض اهيف اوضرفو نيينادمحلا
 نإ لوقي ىسدقملا نأ نم مغرلا ىلعو . ةلصتم ابقح نييمطافلا مايأ رصم ماشلا ةيقب عبتتو

 نا دك ملا نم نإف ىرجمهملا عبارلا نرقلا رعخاوا ىف هنمزل ةنيه اهيف ةيراجتلا علسلاو ضورعلا بئارض
 عيطتسيام لك عمج ىلع مهنم لك لمعو نييمطافلا ةالولا ةرثكل اعبت تبرطضاو تداز بئارضلا

 اقاهرإ ىماشلا بعشلا قهرت تادايز تايابجلاو بئارضلا ىلع لخدت تناكف ء هسفتل لاومألا نم
 رجه ىبح « 45١ ةنس اهل ىماتكلا ةرديح نب ىلعملا ةيالو ىف هتياغ قاهرالا اذه غلبو ٠ اديدش

 ملظلا اذه ىلع اًطخس ةماعلا بغش مظعو « ةطوغلا ريغو قشمدب ةطوغلا ىف مهعرازم نوحالفلا
 نأ الول هقنورو هئاهبب بهذت نأ تداكو « مظعلا ىومألا عماجلا ىف ذئنيح رانلا تبشو خراصلا
 بئارضلا عمج ىف حداف ءاظ نم ماشلا لهأ ىلع عقي ناك ام روصي مل اًدحأ لعلو . سانلا هكرادت

 : هلوق لثمب اطخخاس ءالعلا وبأ كلذ روص ايك ةيعرلا حلاصم ىف َمدَخَتْسُت نأ نود

 صوكمو ةيزج دوي مالعف ةّيعر طوحَنال اكولم ىرأو
 ىلإ ىيمطافلا مكحلا رسحشنبو « ةقجالسلا ىلإ قشمد لوحتت يح 448 ةنس ىلإ لصنامو

 رد تاجا لوا 5 ل كت 1 ١13 د كسب ا سلا ب كوالا د لان نع 1331

 ) )1١راتيد فلا نيتسو ةثام الث تناك اهنإو روغثلاو ..ةطنزيب عم مهءورح كلذ ىلإ نيينادمحلا ترطضا .

 مماوحلا لع لعام ليم ؛تقاأك بئارضلا نك ىس فقم ا لوشو
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 ىلع ىلوتستو نييبيلصلا لفاحج ىتأت ىتح سماخلا نرقلا ةياهن ىلع فرشن داكنامو . بونجلا
 ىتلا ةينآرقلا خسنلا نم ةخسن ةيروبلا ةلودلا كباتأ نيكتْمط كرادتيو . 447 ةنس ذنم ماشلا لحاس

 قشمد داز اليلج المع كلذ ناكو « قشمد ىلإ اهلقنيف ةيربطب تناك راصمألا ىف ناهع اهعزو
 تئشنأ ةسردم لوأو هاقناخحو ناتسرام ءانب هب ماقام مهأ نمو . اهب رمألا هل صلختو ء الالجو ادحي

 . رارق اهلهأل رقيالو « نييبيلصلا مايأ ىربك برح ةحاس ماشلا حبصتو . اهب
 ةيئانثتسا بئارض ضعب نوفيضي مهريغو قشمد تاحيصأ نييقترألا نم ماشلا ماكح لينأو

 نييقشمدلا نوقهري اوذخأ هءانبأ نكلو « الداع نيكتغط ناكو . هيلع قافنإلاو نييبيلصلا داهجل
 ىكنز نيدلا داع ضبن اذإ ىتح « ىرخألا ندملا ماكح مهعينص عنصو ةيئانثتسالا بئارضلاب

 هيف رشن « نييبيلصلا برح نمو ةالولا ماظ نم ابارخ حبصأ دق ناكو « ماشلا ىلاهش ىلع ىلوتساو
 . اناكسو الهأ عاقبلا هذه لك تألتماو اهلا حتفو لدعلا

 اهريغو كيلعبو ةاحو قشمد هل تعض نيحو.دومحم نيدلا رون هنبا ىكنز نيدلا داع فلخو
 نم اهيف عابيامو قاوسألا ىلع ةيئانعتسالا بئارضلا نم اهب ناكام لك لطبأ ةيلامشلا ندملا نم

 ىغلأف نيدلا حالص هدعب ةريسلا هذه سفن راسو . نبللاو نبحلاو منخلاو ىولحلاو لوقبلاو هكاوفلا

 ءاج اروشنم هلاع ىف عزوو . ةميظع لاومأ ىف سانلا حماسو ماشلا رايد نم مراغملاو سوكملا ميمج

 سانلا نم لطابلا ذحخأ نم هللا نم مهدعبأو قلذلا لزهأو . هسيك نمس نم ءارمألا ىقشأ نإ : هيف

 نم سانلا روجح ىف ابصام ةرثكل ماشلا رايد نيدلا رون دهعو هدهع ىف ءاخرلا معو . قحلا هاعمو

 طح ىف هتريس نيدلا حالص دعب راسو . نيروحدملا بيلصلا ةلمح لاومأ نم ةرطنقملا ريطانقلا

 هدهعل كلذ نم قشمد صخام عومجم نإ لاقيو لداعلا ناطلسلا هوخأ سانلا لهاوك نع مراغملا

 مايأ نم ةرخأب ماشلا نادلب ضعب ىف سوكملاو مراغملا هذه ضعب داع دقو . رانيد فلأ ةئام غلب

 . ليعامسإ حلاصلا مكح اهلظأ نيح قشمدو كبلعب ىف ةصاخو نييبويألا
 لها نيب ةلصتم تناك ىلا بورحلا نم مغرلا لع هنأ ف رعت نأ تاقرافملا نم نوكي دقو

 مهدالب نولزني نيملسملا راجتف « اعساو اطاشن اههنيب ةراجتلا تطشن بيلصلا ةلمحو ماشلا

 نأكو . ةديدج اعلس نيرتشمو مهعلسل نيلماح نيملسملا دالب بيلصلا ةلمح لزني لئملابو مهنوصحو
 ةتفال اًروص « رابتعالا » هباتك ىف ذقنم نب ةماسأ انيلع ضرعيو « رخآآ ءىش ةراجتلاو ءىش برحلا

 ىف هفصوو نايعلا ىأر ريبج نبا كلذ ىأرو . نييبيلصلاو نييندملا برعلا نيب ةايحا لصاوت نم

 . نيملسم :: نيتئفلا نيب لعتشت ةئتفلا نارين نأ هب ثّدحيام بجعأ نم : الئاق ابجعتم ةروهشملا هتلحر
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 لها مناد اذكهو « ضارتعا نود مهني فلتخ مهراجتو نولتاقتيو ناعمجلا قتلي دقو ؛ ىراصنو

 : ةيفاع ى -- ريبج نبا لوقي اك - مهئارو نم سانلاو « ممر حج نولغتشم نيتئفلا نم برحلا

 ضورعلا هذه ضعبب نولسري بيلصلا ةلمح ناكو « ةراجتلا ضورغو علسلا نولدابتيو نوشياعتي

 كلذ مهنع ماشلا تثروو . ديوسلا ىّتح ىبسلطألا طيحملاو طسوتملا رحبلا بوجت تناك مهل نفس

 . ةيبروآلا دالبلا ى لغلغتت اهتاراجت تناكف ابنع اولج نيح

 ناكو .وهللا نونف نم بقحلا هذه لاوط ىماشلا عمتجملا ىف ناك امل نآلا ىتح ضرعن ملو

 ىف سفانتلاو ةجلاوصلاب بعللاو ليخلا قابس اركبم اهيف عيشي نأ فيسلل ةلماح امئاد ماشلاو اًيعيبط

 . ديصلل نوجرخي اوناكو « بالكلاو شابكلا نيب انايحأ نوشراحي اهلهأ ناكو . ةيامرلا ناسحإ

 نيركبم نويومألا اهؤافلخ ىنعو . روطعلاو بيطلابو ةيريرحلا ةشقألا جومع مهقاوسأ تناكو

 نقتملا ءانغلا هاّنغو ةكم ىنغم حجم نبا لبقتسا ىذلا ناورم نب كلملا دبع ذنم كلذ أدبو ءانغلاب

 ىلإ عمتساو اًحيدب اضيأ لبقتساو ةكمو ةنيدملا ىف ءانغلاو رعشلا انباتك ىف كلذ ىلإ انرشأ ام وحن لع

 ىلإ هرصقب كلملا دبع نب ديزي لوحتو . ةكم ىنغم جيرس نبا هدعب ديلولا هنبا لبقتساو « هئانغ
 , تاينغملا ةنيدملا ىراوج نم نيتي راج ىرتشاو « ةشئاع نباو دبعم لاثمأ نم زاجحلا ىتغمل حرسم

 ةلحلا سبليو رمخلا برشي هنإ لاقف « ىجراثلا ةزمح وبأ هفصوو « سلا ةمالسو ةبابح- امهو

 عبشملا وحلا اذه ىف ديلولا هنبا أشنو . « هراسي نع ةمالسو هنيمي نع ةبابَح .. رانيد فلأب ْتمْوق

 : ىناغألا باتك ىف هتمجرت اهب ظتكت تايرمخ هلو « اعراب ارعاش ناكو « ءانغلاو رمخلاو فرتلاب

 : ءانغلاو فزعلاو رمخلل فصقم ىلإ هرصقب لوحت ماشه همع دعب ةفالخلا ديلاقم ىلع ىلوتسا نيحو

 ةكم وأ ةنيدملا ىف اروهشم اينغم كرتيال نأ داكو « هبرطو هوهلو ةفصق هنوكراشي هلوح نم هؤامدنو
 ناك » هنإ هتمجرت ف جرفلاوبأ لوقيو عامسلاو برطلا سلاحجم هرصق ى هل دعو همدقتسا الإ

 . «زاجحلا لهأ بهذم ىلع ٌفُدلاب ىشميو لبطلاب عقويو دوعلاب برضي
 دجوي ذإ . قشمد ريغو قشمد ىف ماشلا لهأ ىلع سكعني ناك كلذ نم ائيش نأ ىف بير الو

 ماشلا ىف كلذ مهل ئيبي ناكو « ناندلا برشو رمذلاو وهللا ف نوسمغني نوفرحنم نمز لك ىف
 ءانغو راهزألا نيب ةعيبطلا ىف نوبرشي اوناكو . ةريدأ نم اهب ناك ام ةرثكو مورك نم اهيف عرزيام ةرثك

 ناوحقألاو سجرزللاو دورولاب تاعاقلا نوشرفي اوناكو « تويبلاو ةريدألا تاعاق ىفو ريطلا

 تاللآ ىلع نوفزعي مهو تاينغملاو نينغملا عامس سلاحملا كلت ىف رثكي ناكو . ةفلتخما راهزألاو
 نم ةعاجج نع اليوط ارب قاروألا تارمث هباتك ىف ىومحلا ةّجِح نبا قوسيو . ةفلتخحملا برطلا
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 باشب ابيف اوقتلاو ؛ مهقيرط ى قشمدب اولزنف . رصم نيدصاق اوناك ىرجهملا عبارلا نرقلا باتك

 : اوبرشف ٠ ؛ مهئاشع ىلع اذيبن اهيف مهل رضحأ ةنجام ةليل هلزنم ىف اوضمأو ةفايضلا اولبقف . مهفاضأ

 ةصاقرو ةجانصو ةرمازو ةيروبنطو ةداوع نيبام ىراوخلا نم ةفئاط ميلع تجرخام ناعرسو

 نيتاسبلا ضعب ىلإ باهذلا نوبحتأ حابصلا ق مهلأسو ىلحلاو بايثلا رخاف نسبلي نهو ةفافدو

 تاغلايم هلخخادت ريخاو . بتكلا ىف ةءارقلا وأ دّرّتلاو جنرطشلاب بعللاو لزنملا ىف سولجلا وأ جرفتلل

 . وهل نونف نم قشمدب ناكام ىلع لدي لاح لك ىلع هنكل « ةروطسأب هبشأ هلعجت

مهل حاتأ بيلصلا ةلمح عم كلذ دعب ماشلا لهأ باج نأ ىف بير الو
 ىراوخللا نم ةرثك 

 نيدلا رون مجارت ىف أرقن ذإ « ءاغبلا عويش لماوع نم نك نبأ ودبيو . تاقرتسملا تايبروألا

 رود كانه تناكو .راهتلاو روملاو شحاوفلا نم داليلا اورّهط مهنأ لداعلاو نيدلا حالصو

 ضعب نم ماشلا ىف ىراوجلا ةرثك ىلع لديو . دلب لكو سنج لك نم ىراوجلا لمحت نيساخنلا

 هنأ هنع ىوري نورصع نأ نب رهطملا نب مالسلا دبع وه "7*7 ةنس قوت ايقشمد اهيقف دجن نأ هوجولا

 بتاورلا ىوذ نيفظوملا رابكو ماكحلابو ءارثلا لهأب انلاب اف ةيراج نورشعو فين هتيبب ناك

 مهنيب عيشي ذأ دقف .رمثلا برش دنع ذئنيح مهول ىف عمتجملاب نوفرحنملا فقي ملو. ةمخضلا
 ةماقإو اعيمج رماللاو شيشحلا رود مدهب 556 ةنس ىف سربيب رهاظلا رمأ كلذلو « سيشحلا برش

 « رمألا اذه لثمب نيطالسلا ضعب دنع عمسن رخآ ىلإ نيح نمو . امهنوطاعتي نم ىلع ةدشب دودحلا
 . كيلاملا نمز لاوط اًرهدزم ءانغلا لظو . نورجدزي الو امهيطاعت ىلإ نودوعي اوناك ناّجملا نكلو

 , ءانغلا هيراوج ماعيو هب صتخيو نووالق نب دمحم رصانلا بئان زكنت اهيلاو مزلي قشمدب اينغم دجنو

 رعشلا مظنيو نوناقلاب بعللاو فزعلا ديجي ناكو ىلع نب دمحم قشمدلا نيدلا سمش هرصاعي ناكو

 . ىهالملا لهأو نوتحلملا .هنع هذخأيو هنحّليو

 ةصاخو اهيف بدت تناك تارتف الإ ىرجملا نماثلا نرّقلا ةيابن ىلإ ءامخر ى شيعت ماشلا تلظو

 تاونسلا ىف ثدح. ايك ةطلسلا ىلع ءارمألا نيب عازن نم اهيف ثدحي ناكام ببسب ىضوفلا قشمد ىف

 ىلع عيرسلا كنل روميت راصتنا ىف لماوعلا دحأ ناك اذه لعلو 01١8و //45و 40و /7وامه»#
 ايهن - اني رم امك اهيف هدونج ثاع دقو « قشمد ىلإ نادلبلا نم اهءارو امو بلح نع نيعفادملا

 سعال نأ هسفن ىلع هذحخنأ دهع وأ قاثيع هل تملستسا قشمد نأ نم مغرلا ىلعو . ءامدلل اكفسو

 لاجرلا اودشو ءاسنلا هدونج ىبسف هقاثيمو هدهع ثكل ىح هدنج عم اهلخدي دكي مل ىذاب اهلهأ

 تطقسو « ةنيدملا تقرتحاف مايأ ةثالث دجاسملاو رودلاو لزانملا ىف رانلا اولعشأو لابح ىف دالوألاو
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 سيدارف نم اسودرف تناك نأ دعب « ةيلاب وأ ةيفاع الالطأ قشمد تراصو ىومألا عماجلا فوقس
 : ديرجتب ةّلِب نيطلا كنل روميت دازو . اليوط اهنم ىناعت قشمد تلظ ىربك ةماط ىهو « نانجلا

 لواحو . دنقر مس هتمصاع ىلا هعم مهذيخأ ذإ « اهيسدنهمو اهعانص ةوفص نم انبرم اك - قشمد

 قشمدل اوديعي نأ ىرغصلا ايسأ ىف ةقجالسلا برحل قشمد نم هجورخ دعب كيلاملا نيطالس
 ةيئانثتسالا بئارضلا نم مهظهبي ناك ام لكو سوكملاو مراغملا ءاغلإب ءاخرلا نم ائيش ماشلاو

 قيرحلا رئاسخ نم ىناعت تلظ اهنأ دبالو « روميت دعب اهتراعو اهينابم قشمد تداعتشاو
 اهماكح داشو . ماح ةئام اهب حبصأ هنأ عمسن ام ناعرسو . ةليوط ةرتف ةخذابلا اهرثاع ضاقنأو
 ةزغ ىلإ الاهث بلح نم : اعيمج ماشلا نادلب ىف كلذ عستاو « نينسلا رم ىلع ةمخف اروصق اهيف
 صضعبو مهءارمأو مهءافلخ نإف ؛ نييومألا نمزل مالسالاب اهدهع لئاوأ ذنم كلذ أدبو « ابونج
 ماشلا ندم نم بلح ريغو بلح ىلإ كلذ دتماو « ةخذاب اروصق مهسفنأل قشمد ىف اوداش مهئاسن
 هيورامخ نأ انب رمو « نينسلا رم ىلع ماشلا ماكحل روصقلا دييشتب ةيانعلا هذه تلظو . ىداوبلا إو
 اوناك ام ىوس « روصقلل ءاشلا نادلبو قشمد ماكح ءانب عباتتو ؛ ارصق قشمد راوحي هسفنل ىنب
 قمنأ رصق نع اليوط نوخرؤملا ثدحتو . سرادملاو تاناتسراملاو تاهاقناخاو دجاسملا نم نونبي
 دج-اسملا ءانبب كيلاملاو نويبويألا ىنع اكن وصحلا ءانبب نويبيلصلا ىنعو . سربيب رهاظلا هانب قشمدب
 ةايحلا طاشن ىف عساو رثأ كلذ لكل ناكو روسجلاو عالقلاو تاناتسراملاو تاطابرلاو سرادملاو
 . ةراجتلاو ةعانصلا جاورو ماشلاب

 صوقتي و ع نورك ةعبرأ أبم نولظيو م نيين امعلا مكح تحب سس يهم اتسححرر يكد ماشلا محررنو
 لهأ ىلع ضرفب لمخأ امب ميلس بئان ىلازغلا كلذ ًأدبو «رومألا كرادت ىف ماشلا لهأل لما لك
 نم ىدرتت دالبلا تلظو دادزت سوكملا تلظو « انبرم اك ٠ , همكح لازو « ةليقث بئارض نم ماشلا
 لع ماكحلا بادو عدالبللا ف مهماكحل عي رسلا ريبغتلا ىلع نوينامعلا باد ذإ أوسا ىلإ ءىيس
 نم ماشلا رايد ىفام لك فازنتسا ىلإ عفدت ةينامعلا ةلودلا تناكو . ةرطق رخآ ىّتح اهتاريخ راصتعا
 كلذ ًايهو . زازتيا أوسأ مهلاومأ اوزتباو بهن فسعأ مهوب لب ٠ ملظ دشأ سانلا اوملظو لاومأ
 نورفي نيحالفلا ضعب لعج امث « عارزلا نيب ىرقلا قو راجتلاو عانصلا نيب ندملا ىق قاطتال الغل

 ءارقف اوشيعي نأ نيلضفم هاجلا ىوذ ضعب ىلإ ايف مبتاكلتمم نع نولزتي وأ لابجلا ىلإ مهارق نم
 نطقلا جاتنإب ةيانع كانه دعت لو « ةعارزلا كلذب تسكتناو . ةكهتنملا ةسعتلا ةيرخلا ةشيعم ىلع



6 

 نييلاغتريلا فاشتكا ةراجتلا ساكتنا ىف دازو . ةراجتلاو ةعانصلا اضيأ تسكتناف « ريرحلاو

 نينغتسم قيرطلا اذه نع اهلباوتو اهضورع مهلمحو دنهلل مهراعتساو حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطل

 (خض ايلام ادروم نيينامعلا مايا ىف ماشلا تدقف كلذبو . ميدقلا رصمو ماشلا قيرط نع كلذب
 عالقلاو راوسألا نم ةريثكلا ةيراعملا مهتاشنم ءانب اهماكحل تحاتأ ىلا اهدراوم سأر ىلع ناك

 مع لب . ةينامعلا بقحلا لاوط ماشلا داسكلا معو . سرادملاو دجاسملاو روصقلاو نوصحلاو

 ىنامعلا مكحللا عم ةينمز ةرود انمدقت الكو « ةيرادزالا ىضوفلا تمع امك « بارخملاو ملظلاو سؤبلا
 لب رشع عساتلا نرقلا ىتح نييناؤعلا نمز لاوط اًدئاس كلذ لظو اًداسفو اساكتنا ماشلا تدادزا

 . مهكح ةيابن ىتح

0 

 وأ ةيوادفلا وأ ةيرازنلا ةيليعامسإلا -زوردلا. - ةيريصنلا- ةيمامالاو ةيلعامسإلا : عيشتلا
 . نيشاشحلا
 ةيمامولاو ةيلعامسالا (1)

 ةاح برق ةيّمَّلَس ذا حادقلا نوميم نب هللا دبع نأ - ىفاثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف - انب رم
 دعب ةمامإلا لعجت تناك ىتلا ةيليعامسإلا ةوعدلل ازكرم ىرجهلا ثلاثلا نرقلا فصتنم ىلاوح ماشلاب

 ةرءرشع ىنثالا ةيمامإالا ةقرف كلذب نيفلاخم مظاكلا ىسوم هنبا ىف ال ليعامسإ هنبا ف قداصلا رفعج

 سنوت ىلإ ةيملس نم هللاب ىدهملا ٌرف نأ ىلإ « نيروتسم ةمنأ ىف ليعامسإ دعب تلقتناو . ةيعيشلا
 . ىرجملا عبارلا نرقلا طساوأ ذنم ماشلاو رصم مكح اهيلإ راصو ةيمطافلا ةلودلا كانه سسأو

 نب ىلع ءانبأ ىلع نيملسملا ةمامإ رصقت ىتلا مهتديقع ىلإ نوعدي ةيماشلا رايدلا ىف مهتاعد طشنو

 ةفرعمو ميكحلا ركذلا ليوأت قحو ةمصعلا مهل ةمعاز « ءارهزلا ةمطاف ةديسلا نم بلاط ىلا

 ةعبس نم فلأتي رود لكر اودأ ىف نولاوتي ةمئألا نأ اومعزو « ةينطابلا مساب اوم كلذلو ؛ هرارسأ
 سوفنلا ردصت هنعو هللا ةردق لقتنت هيلإو ىلكلا لقعلل لثمملا قطانلا مامرالا وه عباسلاو « مهنم

 . مهتمتأ ىلع هللا تافص لكو ةيلعلا تاذلا مسا اوقلطأو « هلبق ةتسلا ةمثالل ةيلكلا

 ىف ىلاوتي ىتلا ةيرشع انثالا وأ ةيمامإلا ةديقعلا ةيليعامسإلا ةديقعلا بناجي ماشلا تفرعو

 نم ةنماثلا ىف وهو ىنتخا ىذلا دمحم مساقلا ىبأ مامإلاب نومتخي امامإ رشع انثا مهدنع اهب ةمامإلا
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 ىدبيل هتعجر وأ اموي هتدوع نم دبال هنأو ايقاب ايح لازيال هنأب نونمؤيو 75١ ةنس ىلاوح هرمع

 اح ايندلا ًالمبو بولسملا هترسأ قح دريو مَع لوسرلا ننس ديعيو داشرلا قيرط ىلإ سانلا
 رظتنملا ىدهملا هلك كلذب وهو . تقولا مامإو نامزلا مئاق ةيدسجلا هتبيغ ءانثأ ىف هنومسيو « الدعو

 ىناعملا ةفرعمب نوزيمتي مهدحو مهتمنأ نأ ةيمامإلا دنعو . هرورشو هدسافم نم ملاعلا ذقني ىذلا

 : ةيمامإلا ةديقعلا سسأ نم ليوأتلا دعي كلذلو « ةينآرقلا صوصنلا رهاظ ءارو ةرتتسملا وأ ةنطابلا

 ىأ مهيوهتسيال نورهطم مهنأو ةمصعلا مهيف نودقتعي كلذلو « ةيرشبلا ةعيبطلا قوف مهّتمنأ نوريو

 . ماثالاو ىصاعملا بورض نم برض
 ةديقعلا زكرم نإف رصم عبارلا نرقلا ىف رصعلا اذه لئاوأ ذنم ةيليعامسإلا ةديقعلا زكرم ناكاذإو

 ذنم هنم نوريثك اهلخدي نأ ىف اببس ماشلا نم اهيقنتعم برق ناكو . ناريإو قارعلا ناك ةيمامإلا

 مهنمو ةيمام,الا ةيلاوتملا مساب نومسيو « دفصو كبلعب نيب اضيأو بلح ىف نونبني اوناكو ركبم تقو

 ةيليعامسالاو زوردلاو ةيريصنلا قرف ىه ةيلاغ ةيعيش قرف نع ثدحتنل فقنو . شوفرح ءارمأ

 . نيشاشحلاو ةيوادفلاب نومسملا ةيرازتلا

 (”ةيريصنلا (ب)
 ةقرفلا عبتت تناك لب « ةيليعامسإلا ةقرفلا عبتت نكت ملو . اًطرفم اًولغ ةيلاغ ةيعيش ةقرف

 ةالتمملا لابحلا حوفسب ىرق ىف نكست تناكو « اهنم تعرفت اهنإ لق وأ « ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا

 ثوعبم هنأ م معز ىريمنلا ريصن نب دمحم ىمسي ةيعاد اهيف اهأشنأ ةيكاطنأ ىلإ سلبارط نم
 ذإ:ةيمامإلا ةديقعلا نع اهب الصفنم هتديقع مهيف رشني ذخنأو ىركسعلا نسح رشع ىداحلا مامإلا

 هنككسمو ةيملإلا هتعيبط ىف دلاخ هنأو بلاط ىلأ نب ىلع ةيهولأ ىساسألا اهروحم وأ اهأدبم لعج

 مججلم نبا نونعليالو « ىلاعلا هكحض وه امنإ قريلاو « لئاملا هتوص وه امتإ دعرلاو ,« باحسلا
 نومظعيو « ىداملا مسجلا وأ توسانلا نم ىملإلا ءزجلا وأ توهاللا صل هنإ نولوقي لب « هلتاق

 باك امنإ ىسرافلا نالس نأ نومعزيو ةيحيسملا دايعألاب نولفتحيو « ىملإلا رونلا نم اهنوريو رمذلا

 رونلاب نوفلحي امك . ىلعألا ىلعلا ىلع قحو : نيلئاق ىلعب نوفلحيو « بلاط ىلأ نب ىلعل الوسر

 ىف ةعيرشلاو ةديقعلا باتكو مهتديقع نع ماشلاب مهرايد لحتلاو للملاو ىتخيونلل ةعيشلا قرف ةيريصنلا قرظنا )١(
 ةيريصتلا خيراتو اهدعبامو ١7١١ ص ريهستدلوحل مالسرلا نبال فيرعتلاو ؟44 « ”ه/1 ىشعألا حيصو ىناتسرهشلا

 . سيراب عبط وسودل مهنايدو راز نيح اهيف هثيدحو ةطوطب نبا ةلحرو ىرمعلا هللا لضف
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 رصانعو رونلا رصنعك ةيسراف رصانع مهتديقعب طلتخت هنأ حضاوو . هنم أشن امو رونلا قحو نيلئاف

 هنأ ِةيْيَع لوسرلا نع نووريو « ىفابرلا ءاشعلاب هيبش وهو ماعطلاو رمخ ا سادق رصنعك ةيحييسم

 . عوضوم ثيدح وهو ( الاقم كيف تاقل ىسيع ىف اولاقام كيف سانلا لوقي نأ الول » : ىلعل لاق

 باتك مهو « مراحما نولحي مهنإ فيرعتلا ىف هللا لضف نباو ةعيشلا قرف ىف ىحونلا لوقيو

 امثدابم نم ائيش عيذي نأ مهنم دحأل نوحيبي الو مهتديقع نوفخي اك سانلا نع هنوفخي سدقم

 قلخ لبق ادوجوم ناك ايلع نآب نولوقي مهنإ ىناتسرهشلا لوقيو . مهدنع ةنوصللا اهرارسأو

 لاق قبسام لكلو . هناسلب رمأو هيدبب قلخو هتروصب رهظ هلإلا نأو «٠ ضرألاو تاومسلا

 ىعسأ مالسإ اهمالسإ نإ » لوقيو « ةينثو دئاقعو راكفأ ةقرفلا كلت ىلع بلغت ٠ : رهيست دلوج

 ىف ةطرفملا ةيلاغلا مهتلحنل مهتاعد رشنو ماشلا ىلع نييمطافلا ءاليتسا نأ انظ نظنو . (« بسحف

 عاستا ىف اببس تاك كلذ لك بياصلا ةلمحل مهبرحب نييبويألا لاغشنا نم ناكام مث . كانه ولغلا

 . هتالو ىلإ ةرجهلل 787 ةنس ىف بتكي هانيأر نووألق نب رصانلا دهع ناك اذإ قع مهتكرح

 نأو |دجسم مهارق نم ةيرق لك ىف اورمعي نأ مهو رمأيو «مهيديأ ىلع اوذخأي نأ ماشلا ىف

 .هرمأل مهارق تعدصو .ماثالاب لصتيام لكو٠رومخلا اينم اوحم

 "" زوردلا (ج)

 ىف لح ىهلإلا دّسجتتلا نأب تنمآ « ىربكلا ةيليعامسإلا ةقرفلا نع تعرفت ةيعيش ةقرف زوردلا

 ةاعد نم ىمجعأ ليعامسإ عاد ماشلاب اهأشنأ وأ اهسسأ (هئ١1 - ممدو هللا رمأ مك احلا

 . خسانتلاب نمؤي ةينطايلا ةاعدلا ةالغ نم تاكو « ىزردلا ليعامسإ نب كمحم ىمس مك احلا

 نم لقتنت تلازام هللا حور نأ هيف ركذ اباتك هل ْفّمَّصو : دسحتلا اذه ءاعدا ىلع مك احلا ىوغأف

 هئانبأ نم ةمئألا ىف تخسانتو بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ تلقتنا ِهَُو ىنلا دعبو « لوسر ىلإ لوسر

 توسانلا ىف دسجن توهالوه امن ! ءارشب سيلوهف « مك احا ىلإ تبتنا تح
 رصم ق ةيعرلا تملعو .

اهل لاقو مسك احلا اهنمهذقنأو ؛ هل تق ىلع تممصف ىزردلاه ل سوسوبام
 رشناو ماشلا ىلإ جرح 

 ىداوب خونت ةليبق ىف لزنو ماشلا ىلإ جرخف « دايقنالا وعي رس اهلهأ نإف لابحلا ىف كتوعد
 نم ميتلا

 ص ربيست دلوجو باتكو ؟١48/1* ىبثعألا حبص زوردلا ىف مجار ١١١
)١( 

 ناسحل لماك دمحم روتكذلل اهدئاععو اهحترات : زرودلا ةقناط
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 ق اضيأو ناروح ليج ةليبقلا كلت لزانم ُْف هنوعد رشني لحخأو 2« قشمد ىلرغ سايئاب ةيرق ايدو

 اوفرعو اههعابتأ رثكو ىداهلا دمحأ نب ,١ ةزمح ةذعب ةوعدلاب ماأمف قوتو . نانيل نم ليبخلا مسقلا

 اهلعج ايروسب ناروحو نانبل لبج ىف وحنلا اذه ىلع اهراشتناو . ةوعدلا سسؤم ىلإ ةبسن زوردلاب

 ى دفص نم برقلاب لمرك لبج ىبح بونحلا ىلإ تطةسو « ةيبرع رئاشعو لئابق نيب عيذت
 عيشت نأ كلذ اهل حاتأو . ةيكاطنأو بلح نيب ىلعألا لبجلا ىّتح لامشلا ىلإ تدعصو « نيطسلف

 ىديأ ىف مبيديأ اوعضو ماشلا نييبيلصلا مادقأ تكطو ذنمو « ةعاجش لهأو سأب ىوذ برع نيب
 ةلمح دض نيدلا حالصو نيدلا رونو ىكنز نيدلا داع ىديأ ىف مث قشمد ةبحاص ةّيروبلا ةلودلا

 نيتلودلا نيطالس عم نواعت قثوا نينواعتم كيلاملاو نيبويالا نمز ف مهنودهاجي اولظو . بيلصلا

 ىلإ نيتلودلا عفد يذلا وه كلذ لعلو . راتتلا برح ىف انسح ءالب اولباو . ماشلا نم مهدرط ىف
 مالسإلا ءادعأ قولح ىف ةصغ اولظي ىتح « مهتاعاطقإ ىلع مهرارقإ عم مهيلع ءاقبإلاو مهتمملاسم

 . ةبورعلاو

 دمحأ نب ١ ةزمح هتفيلخو ىزردلا ليعاعسإ نب دمحم مهموعد سسؤمل ةسدقم لئاسر مهيدلو
 ساوحلا اهكردتال ةيتوهال ةقيقح هللا رمأب مك احلل نأ ةزمح ددريو . نيدلا ءابم هذيملتو

 ىزردلا هذاتساو وه لواحو . ناكم لك ىف لح نإو ناكم هل سيل هنإ لوقبو : ماهوألا الو
 ةروص ىف لكشتي هنأو ىملإ ٌدّسحت مكاحلا نأب مهوح نم سانلا اوعنقي نأ نيدلا ءاهب هذيملتو
 ةروص لوأ مكاخحلا سيلو . مهلثم درف هنأك سانلا عم اهب شاع ىتلا ةيسنولا ةروصلا ىه ةيرشب
 حسفي امب ةمئألاو ءايبنألا ىف هلبق دسجت دقف « اهيف دسحت ةروص رخآ وه لب هللا اهيف لكشت ةيرشب
 ةيهولألا نأب نولوقي مهنإ » : الئاق مهتديقع ىدنشقلقلا روصيو . خسانتلا ةركفل زوردلا دنع
 لتقيو هتئيبب رهظيو بيغي هنإو هتعجرب نولوقي امك هتوسان ( تنكس ) تريدتو مك احلا ىلإ تهمنا
 ةمايقلا ذإ « ةمايقالو ثعبالو مه دنع داعم الف . « داعملا نوزكني ذإ هدعب داعمال ةدابإ لتف ه هءادعأ

 ىلع باوثلاو باذعلا عقوي ذئنيحو « ةيتوسانأ هتروص ىف هروهظو مكاخلا ةعجر موي مهيأد ىف
 رمتس ذإ ةجردلاب بهف فباذعلا امأو 4 ةنيدلا مولعلا ى ةجردلاب عافتراف باوثلا امأ ؛ سانلا
 ةجرد نيدلا ىف هب طببت داسجأ ىف لقتنت هحور رمتست لق وأ دسج ىلإ دسج نم لقتني صخشلا
 . ةحرد لعب

 ىذ رهش نم ىلوألا ةعستلا مايألا مايص بجوتو ةينيدلا ضورفلا زوردلا ةعيرش طقستو



6 

 . ةدّلوملا ىه عئابطلا نإ محلوق ىف ةيعئابطلا بهذم نوبهذي مهنإ ىدنشقلقلا لوقيو « ةجحلا
 مايأ ةلمسبلا ىف اوداز مهنإ : لوقيو « تيزلا ءانفب جارسلا ءافطناك ةيزيرغلا ةرارحلا ءانفب توملاو
 مو . ممحرلا نمحرلا مكاحلا هللا مساب اهولعج مث « محرلا نمحرلا هللا مكاخلا مساب : مكاحلا

 غالبلا ةلاسر نم نيسح لماك دمحم روتكذلا هلقنام كلذ نم ؛ مهمر ىلإ اهب نوهجتي ةصاخ ةيعدا

 هب ءايشألا ةطاحإ نع هركذ لج انالوم ناحبس » : لثم نم دمحأ نب ةزمحل ديحوتلا ىف ةياهللاو

 . « نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيال هيلع ءاهوألاو نسلألا ةموكح نع هناطلس زعو

 مءالتيامب اهعورف ىف ليدعتلا ضعب اهباصأ زوردلا ةديقع نأ ركذنف دوعن نأ ىغبني هنأ ىلع
 دقو 885 ةنس قوتملا ديسلاب بقلملا ىخونتلا هللادبع كلذ ىلع اولمع نم مهأ نمو مالسوالاو

 : ةعاىللا بهدم ىلا مه ةدوعلا لواح

 نوشاشحلا وأ ةيوادفلا وأ ةيرازنلا "'ةيليعامسإلا (د)
 نم ةيعاد نأ يبرعلا بدألا خيرات نم سماخلا ءزجلا ىف ناريإب عيشتلا نع ثيدحلا ىف انب رم

 - 4171) رصنتسملا دهعل رصم راز حابصلا نب نسحلا وه ناريإب ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةكرحلا ةاعد

 هنباو رصنتسملل وعدي ناريإ ىلإ داعف « رازن ىنبا : هل لاقف ؟ كدعب ةفيلخلا نم هلأسو ( ه1
 تعستاو « ةقهاشلا ةيلبخلا « توملأ » ةعلق ىلع ىلوتسي نأ هعابتا نم ةفئاط عم عاطتساو « رازن

 تناكو . ناتسربطو نيوزق ىف اهئادلب ضعبو ناريإب ةريثك اثوصحو اعالق هيلإ مض ىتح هتوعد
 لوي امنإو هدعب ارازن ىلوي ال نأ ىلا ا ردب نب لضفألا ىأرو رصنتسملا ىفوتف ةرهاقلاب روطتت رومألا
 هديب ماشلاو رصم ىف ايبرع امسق : نيمسق ةيمطافلا ةيليعامسإلا تمسقنا كلذبو . ىلعتسملا هاخأ
 . رازنل وعدي حابصلا نب نسحلا هلثمب ناريإ ىث ايقرش امسقو ىلعتسملل وعدي مكحلا ديلاقم

 لايتغا اهتمهم ةيباهرإ ةقرف ىلإ اهنم ةريبك ةفئاط وأ هتقرف لوحي نأ حاصلا نب نسحلا عاطتساو
 نمم ناكو « اهل نيئوانملا ءاهقفلاو ءاملعلا نمو مهئارزوو لودلاو مبلاقألا ماكح نم ةوعدلا موصخ

 ةقرفلا هذه مسا ىلع قلطأ كلذ لجأ نمو . 484 ةنس كلملا ماظن مظعلا قوجلسلا ريزولا هولاتغا

 , اهمظن اهمرات : ةيليع امملا ةقئاط باتكو "55 2( ”"ةه بص اهتأشنو ماشلاب اهعاالقو ةقرقلا هده 6 رظنا 19

 , 787” ص نايلكوربل ةيمالسؤالا بوعشلا خيراتو ةطوطب
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 شيشحلا نوطاعتي اوناك - رهظي امف - مهنأل نيشاشحلا مسا بلغ اي ةيوادفلا وأ نييئادفلا مسا
 لب « بسحف نارا ملاقأ ىتال ةيليعامسالا ةوعدلا رشن ىلع حابصلا نب نَّسَحلا لمعو .ردختلا

 مايأ ى بلح ىلإ دعسأ مجنملا مكحلا هلاسرإب ردابو « هتاعد اهيلإ لسرأ ء ماشلا ملقإ ىف اضيأ

 ىلإ زعوأو هعابتأ رثكو ةوعدلا اهب رشنف ( ه١ - 488) قوجلسلا شنت نب ناوضر اهمكاح

 بلح ىلع دفوو . 445 ةنس ليتغاو « صمح بحاص ةلودلا حانج لايتغاب هعم نيشاشحلا ضعب

 م نييبيلصلا نم ةّيماف نصح ىلع هتعيش عم ىلوتساو رهاطوبأ وه حابصلا نب ؛ نسحلل ناث ةيعاد

 ةنس قى اولاتغاو ماشلاو لصوملا ىلع نودفي حابصلا نبا ةقرف نم نويئادفلا ذحعأو . هنم هودرتسا

 نم برقتو « توملأ نم ىرازن قشمد ىلع دفو ةنسلا سفن ىفو . رقنس قآ لصوملا بحاص

 لخدأو « هعابتأ رثكو « اهنم هتوعد ريدي ذخأف سايناب ةعلق نع هل لزانتو « اهبحاص نيكِيْفُط
 ةاضقل ايضاق افولاوبأ وهو « هلاجر دحأ نيعف هتوعد ىف ( 515 - ه87) ىروب ريزو ىناغدرملا
 نم ةنيكفل د دادعتسا ىلع هنأ سدقمل تبب بحاص ىفاثلا نيودلبل ارس ءافولاوبأ ثعبو . قشمد

 ه171+ ةنس ققشم د ىلإ بيلصلا َةلَمَح مدقو « روص نع هل هلزانت ريظن ىف قشم د ىلع ءاليتسالا

 قشمد نع بيلصلا ةلمَح هللا درو « ىناغدرملا هريزوو ءافولا ابأ لتقف ىروب نطفو ةرماؤملا ذيفنتل

 . نيروح لم

 ىف عالقلا نم ةفئاط ىلع ءاليتسالاب مهسفنأل نونكمي سايناب ىف نويرازنلا نويليعامسإلا ذخأو
 صلح اذإ ىجح « ةاح نيبو اهنيب لامشلا ىلإ سلبارط نم برقلاب ةيريصنلا لابحل ةيقرشلا حوفسلا
 اهعالق نم العاج ةريطتلا ةيباهرزالا ةعامللا هذه مظني ذخأ هاهم ةنس ذنم نانس نيدلا ديشرل رمألا

 داعيو . ةوعدلل اًركرم ٠ ةقيلملاو ةقئيملاو فهكلاو ىباوخلاو سومدقو ةفاصرلاو فايصم ىهو
 اهدوزو اهعالق تانيصحت فعاض دقف ء ناريإ ىف حاّبصلا نب نسحلا رودك ماشلاب ةوعدلا ىف هرود
 . بيلصلا ةلمحل هبرح ىف هدعاسي نأ لواحي ملو نيدلا رونل انيابم ناننس ناكو « داتعلاو حالسلاب
 نيدللا حالصو نانس نيب تناك لثملابو . هتركف قيقحت لبق ىوت هنكلو هتلزانم ىف نيدلا رون ركفو
 نم نيدلا حالص هللا ىجنو هولاتغيل نيترم هيشاشح وأ هييئادف ضعب هيلإ لسرأو ٠ ةنيابم
 حفصلا هولأسف ؛ مييلع قيضو مهعالق هب رصاح ارارج اشيج 1/7 ةنس ىف مهل درجو ؛ مهرجانخ
 كلت ىف نوعلا دي هل اودمي نأ المؤم بيلصلا ةلمح برحل اعيرس غرفتيل كلذ ىلإ مهباجأف « مهنع
 . مهعالقل كلذ دعب نيدلا حالص ضرعتي ملف ؛ مهدض هعم اوفقي نأ هودعودق اوناكو ٠ برحلا
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 محل خضري نيدلا ىضر ىلاعملا ابأ مهتيعاد دجنف ماشلا ىلع راتتلا موجعه مايأ ىلإ مهعم ىضغو

 لعجام كلذ لعلو - انيرم مك -راتتلا نومواقي زوردلا لظ اب 584 ةنس عالقلا ضعب مهملسيو

 ناعرسو 574 ةنس ذنم مهعالق ىلع ءاليتسالا ىف ركفي راتتلا ىلع هئاضق دعب سربيب رهاظلا
 هناكم ىلوو نيدلا مج مهتيعاد لزع 559 ةنس قو . هتيعر نم ءزج مهنأو ةعاطلا هل اونلعا ام

 ذخأو . هتروث تقفخأ ام ناعرسو « هيلع ةروثلا نلعأ هنأ ريغ « نيدلا مراص ىمسي ايناث ةيعاد

 نع مهئثالجإ ىلإ دمعي ملو « اعيمج تعضخو هل تملس ىتح مهعالق ىلع نإوتسي سربيب رهاظلا

 مهيلع قبأ لب « ناريإب مهعالق نم اهريغو توملأ ةعلق ىلع ىلوتسا نيح وك الوه عنص ابك مهعالق
 سفنل مهنومدختسي هدعب كيلاملا نيطالس لظو . هموصخ ىلع ءاضقلا ىف مهيكافس نم ديفيل

 . ةياغلا
 : لوقي ذإ ا/لالا/ ةنس نووالق نب رصانلا دهعل مهنوصح راز نيح ةطوطب نبا كلذ لجسيو

 دحأ مييلع لخديالو « ةيوادفلا مهل. لاقيو « ةيليعامسإلا اهل لاقي ةفئاطل نوصحلا هذهو و

 . تابترملا مهو « هئادعا نم هيلع ودعي نم بيصي مهب رصانلا كلملا ماهس مهو « مهريغ نم

 هنم داربام ةيدات دعب ماس َنإف ء هتيد .هاطعأ هل ودع لايتغا ىلإ مهدحا ثعبي نا ناطلسلا دارا اذإو

 قوتملا ىرمعلا هللا لضف نبا نع القن ىدنشقلقلا لوقيو . « هدلول ىهف بيصأ نإؤ « هل ىهف

 نم مهنم لسري هنأل « هودع اهب هفاخي ةيزم ةيوادفلا ةعياشمب رصم بحاصلو » : ةرجهلل //44 ةنس

 داع اذإ هلهأ هلَتق ِهلّتَق نع نيجف هل ودع ىلإ ناظلسلا هثعب نمو ء هدعب لتقي نأ :ىلابيالو هلتقي

 ىمسي ةيباهروالا ةعاجلا هذه ىلإ بوسنم عماج ةرهاقلابو . « هولتقو هوعبت بره نإو « مبيلإ

 ( ةحيش » وه سربيب هيلع دمتعي ناك ىذلا ريطخلا ىباهرإالا ىوادفلا نإ لاقيو « ةيوادفلا عماج

 . طايمدب نوفدملا



 ه؟

 فروصتلاو 01 دهرلا

 امل لعج ام « ةيحيسملاو ةيدوبيلا امه نييوامس نينيد لب « ىوامس نيد دلب - ميدق نم - ماشلا
 تانايدلا رود ىلإ ةينثولا رود نم هلقن ىلع ةوقب تلمع ذإ « ىحورلا ملاعلا خيرات ىف اًدمعب اًريثاَت

 نمأ ىذلا مالسلا هيلع ليلخلا ميهأربإ نمر لصقل و ةنمزألا قتعأ نم كلذ ادبو 4 ةبوامسلا

 ةدابع ىلإ وعدتو هتوعد دكؤت لسرلا هدعب تعباتتو « هموق اهيلع لمحي نأ لواحو « هللا ةينادحوب
 ةشيعملاو ةنبهرلا ماظن رصم اهيف تلخدأو ةيحيسملا تناك اذإ ىتح « ةيحورلا يملا ءالعإو هللا
 - هنم نوريثك لزتعاو ماشلا ىف حورلا هذه َتمَع عماوصلاو ةريدألا ىف كسنلاو هللا دبعتل ةصلاخلا
 نيدلا ماشلا ىف ناكسلا ةرثك قنتعتو . ةنبهرلا ىلإ ةلماعلا ةيمويلا ةايحلا - ةملاظلا نامورلا مايأ 0

 كسنلا نم هيلإ عفدتام ىلعو هتدابع قح دحألا دحاولا هللا ةدابعو هعلاعت ىلع نولبقيو فينحلا
 نومزالي اوناك نيذلا ةفصلا لهأ نم ةصاخيو ةباحصلا ةأج نم مهنيب لزن نمب نيدتقم « ىوقتلاو ص َه /

 حابر نب لالب لاشمأ“ ن نم لئازلا اهعاتمو ايندلا ّى نيدهاز هللا ةدايع لع نيلبقم ىوبنلا دجسملا

 ايندلا ىف ادهز امهرارغ ىلع ناكو « ديلولا نب دلاخ عم ماشلا حتاف ةديبع ىبأو هِيَ لوسرلا نذؤم
 ساومع نوعاطب ةرجهلل ١/8 ةئس ىف ةديبع د عب فر ليج نيد

 ىنأ ملعت كنإ مهلا : ةقاف ىلع ءاج بيبح رئارب ايحرم 2« توملاب ايحرم » :

 لوقي ناك هنأ هنع رثؤيو

 راهنألا ىَرَكل اهيف ءاقبلا لوطو ايندلا بحأ نكأ مل ىفإو . كوجرأ مويلا انأو « كفاحنأ تنك
 تاقلح دنع بكلاب ءاملعلا ةمحازمو تاعاسلا ةدب اكمو رجاؤوملا أمظل نكلو راجشألا سرزغل الو

 . ( رك ذلا

 مجارت بتك ماشلاب فوصتلاو دهزلا ى رظنا )١(
 بيذبت ذاعم ىف عجارو « مهانيمس نم ةصاخبو ؛ ةباحصلا
 ءرجلا : ظحاجلل نيبتلاو نايبلا ءادردلا لا قو ىوونلا
 تاّقيط ةيلاثلا ءامسألا ىف رظناو ( سرهفلا رظنا ) ثلاثلا

 ىربكلا تاقبطلاو ىملسلا نمحرلا دبع ىلأل ةيفوصلا
 (دومحم ميلحلادبع ةعبط ) ةيريشقلا ةلاسرلاو ىئارعشلل
 بيذبتو ( ةيبرعلا ةمجرتلا ١ ىريوجهلل بوجما فشكو
 ىسدقملل مساقتلا نسحأو ركاسع نبال قشمد خيرات

 ىف ةريطخللا قالعألاو رجح نبال رردلاو ىزيرقملل كولسلاو
 قشمد ةئيدمم صال هزجلا « ةريزجلاو ماشلا ءارمأ ركذ

 تاوفو نابعألا تايفوو (ناهدلا ىماس .د قيقحت )

 ىدرب ىرغت نباو داهزلاو ةفوصتملا ضعب مجارت ىف تايفولا

 ةصالخو ىعفايلل نيحايرلا ضورو ىناكوشلل علاطلا 07

 قربحلا خيراتو ىدارملل رردلا كلسو ىبحملل رن

 لم عبارلا | ءزيللاو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ربيست دلوجو

 ظ نالكوربل ىبرعلا بدألا خيرات
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 ماشلا ىلإ اورجاه نيذلا متم هللا لوسر ةباحص نم ىوقتلاو عرولا ىف ذاعم ةلكاش ىلعو

 ءاضقلا دلقت نم لوأو لوسرلا دهعل ميركلا نآرقلا ةظفح دحأ وهو « ىراصنألا دلو

 ظحاجلا ىوريو « ءايقتألا ةفّصلا لهأ نم وهو « ةرجهلل نيثالثو نيتنثا ةنس ىفوت نأ ىلإ قشم

 ى سولجلاو مكايإو « هرصبو هسفن هيف تكي لزنم نمؤملا ةعموص معن » لوقي ناك هنأ هنع

 ثالث ىنكحضأ » : هلوق اضيأ هنع ىوريو « مالكلا ىف وغللا ىلع لمحتو ىهلت اهنإف قاوسألا

 هيف ءلم كحاضو « هنع لفغيال لفاغو : هبلطي توملاو ايندلا لمؤم ىنبكحضأ : ثالث ىناكبأو

 هللا ىدي نيب ىققومو « لمعلا عاطقناو ؛ ") علأطلا لوه ىناكبأو « ضار مأ هبر طخخاس ىرديالو

 . ءايقتألاو دابعلا ماشلا ىف ةباحصلا ليج دعب رثاكتي ذخأو . « رانلا ىلإ مأ ةنجلا ىلإ ىب رمي ىَرْديال

 . ميكحلا ركذلا ءارقو نيثدحملاو ءاهقفلاو ةاضقلا ىف : ةفئاط لك ىف مهب قتلنو

 زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخللا نع فورعم وهام وحن ىلع ماكحلا ضعب لمش ىتح كلذ عستاو
 ٠ لعف وأ لوق نم هنع ردصيام لك ىف هللا ىشني ىذلا دهازلا فشقتملا مكاحملا جذومن لثمب وهو

 نم ددجلا نيملسملا نيب ىوس هنأو سانلا نع رباعملاو دودسلا بئارضو سوكملا عفر هنأ انب رمو

 دحأ هيلإ بتكو . ةاكزلاب قتكاو - ةيزحلا مهلثم - منع طحف برعلا نم نيملسملاو 1

 ثعب هللا نإ: هباجأف ء ةيزحلا نم اوصلختي ىتح مالسإلا ىلع اولبقأ دق ةمذلا لهأ نإ :

 عاتمل هضفزو هدهز نايب ىف هتاقبطب هل هتمجرت ىف دعس نبا .ضضيفيو . ايباج هثعبي ملو ابعاد ادمحم

 عفرو هتلود ى لدعلا رشن ىلع هدهج لكب لمعو . هب بيطتي رطع نمو هكلمي قيقر نم ةابحلا

 هنم ركنأو ء همسج لنو هنول ٌرفصا ىّبح دبعتلاو كسنلا ىف هسفن دهجن ناكو . سانلا نع ملاظملا

 تلاس دقو ىربق ىف ىنتيأار ول كب فيك : هل لاقف كلذ هب نوملي اوناك نمم داهزلا ضعب

 نأ ؛ىعيبطو . اركن دشأ نذإ تنكل ناتفشلا تصّلقتو ينجو ىلع - لايل ثالث دعب - ناتقدحلا

 ءارقلا بتك مهب جومم نم ضعب ركذب ىتكنو . ماشلا ىف دهزلا ةجوم عاستا بابسأ نم رمع نوكي
 ١ م"ةنس قوتملا ىعارلا نابيش نع هنولوقيام كلذ نم . دابعلا داهزلا ءالؤه نم خيراتلاو ءاهقفلاو

 نأ كلذ هب غلبو ؛ كسنلا ىلع فكعو قشمد لهأ رباكأ نم ناكو داهزلا ءاهقفلا رابك نم ناكو

 . هللا دبعتي اهب عطقناف نانبل ليج ىف ةعموص هل ذختاو ايندلا كرت

 دبعتي ناك نم مهنمو « ؟"' دبعتلل هب ةماقإلا نيرثؤم لبجلا اذهب اوعطقنا دابع نع اريثك عمسنو

 نبا نمز ىتح اعينم كلف لقو ؛ نوصل ني نم من : ةصيصملاو ةيكاطنأ لايج ىف هلل
 مسلس ل لال
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 ماع ىفوتملا ىفاطلا رباج نب رهف لثم ةيئانلا لابجلا ىلإ قشمد نع دعبيال نم مهنم ناكو . !)ريبج
 : كسنلاو ىوقتلل هسفن صلخأو . قشمد راوجي سانلا لزتعا هرمع نم نيسمخلا غلب امل هنإف

 هرصاعمب قتلنو .؛ لالضلا كرد نم جورخلاو لامكلا جرد ىف جورعلا » : هامم باتك دهزلا ىف هلو

 : ىدرب ىرغت نبا لوقي هيفو 5١ ةنس وتملا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ىنارادلا ناولس يأ
 ىف نأشلا ريبك اظفاح امامإ ناكو « قشمد ىبرغ اَيَراَد ةيرق لزنو ماشلا ىلإ لوحتو طساو نم ناكو
 : ىريوجحلا لوقيو «٠ تاحايسلاو تاضايرلا هل ناكو « ةمئألا هيلع ىنثأ عرولاو قئاقحلا مولع

 فتك هكلستو . ( ةقاشلا تادهاحملاو ةديدشلا تاضايرلاب صتحنا . بولقلا ةناحير ناكو

 وهف « هتاماقمو هلاوحأب دهزلا نع لقتسا هنمز ىتح فوصتلا نكي ملو . مهمجارت ىف « ةيفوصلا

 وأ ناذيملت ةيكسنلا هتعزن هنع لمحو . افوصتم نوكي٠نأ ىلإ هنم برقأ اًدهاز نوكي نأ ىلإ

 دعب قوتف مصاع نبا امأ «ء ّىشمدلا ىراوحلا ىبأ ناو ىكاطنألا مصاع نبا دمحأ امه ؛ ناديرم

 لوصألا نيب عمجي ناك هنإ نولوقيو مهلئاوأ نيب ةفوصتملا هكلسيو « تاونس سمخب هذاتسأ

 ركذيو « ايضار هنعو المجتم هب تنكام رقفلا عفنأ ١ : لوقي ناكو « ةعيرشلا ىف عورفلاو
 لقني ىلازغلا نإ لوقيو « اهماداو سفنلا ممه ةفرعمو بولقلا ءاود » هامس دهزلا ىف اباتك هل نالكورب

 م٠ ةنس قوت دمحأ ئراوحلا ىلأ نبا هديرم وأ ىناثلا ىنارادلا ذيملتو . اريثك باتكلا اذه نع
 دادغي فوصتم دينجلا دنع ركذو , هللا ديع هنبا كلذكو نيعرولا نم هوباف : دهز تيب نم ناأكو

 دقو 78. ةنس ىفوت اخلاص ايقت ادباع ناو .ديبعوبأ خيشلا هرصاعي ناكو . « ماشلا ةناحير » : لاقف

 , هللا ءادعأ داهجو وزغلل هسفن بهو

 وتملا ىمالوألا رضخلا نب ضيفلا ثراحلا ىلأ خيشلاب مورلا برح راد سوسرط ىف قتلنو
 ' ىلإ بوسنم وهو « ةيلاع لاوقأو ولح ناسلو تاراشإ هلو دابعلا داهزلا دحأ ناكو 791 ةنس
 برحلا اطابر هوذا امنأكو « داهزلا نصح ىمسي نصح اهب ناكو « سوسرط ىحاون ىف سالوأ
 نوري امئاد اوناك انتفوصتمو انداهز نأ نم انتاباتك ىف ارارم هانلقام ىلع دهاش وهو . مالسإلا ءادعأ

 برحلا ريفن ناك اذإ ىّيح « روغثلا ىف هل اوطباريو ودعلا اودهاجي نأ مهدهزو مهفوصت مامت نم
 ىبحي نب دمحأ ىسالوألا رصاعي ناكو . نودهشتسيو فينحلا نيدلا ءادعأ نولتقي فوفصلا اومدقت |

 ىدوحلا لبج ىلإ وأ نانبل لبج ىلإ دعصي ماقملا مثس ىم ناك هاله ةنس قشمد نع همالك ىف ريبج نبا لوقي )١(
 رع هللا ىلإ نيعطقنملا نيديرملا اهب ىليف ( لصوملا ىلاهش ) قشمد ىفال نيملعملاو ءابطخلا نم ءابرغلا ىلع لاثني ريخلا
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 اك ىمالسإالا فوصتلا سسؤم ىرصملا نونلا ىذ ذيملت 0 ةنس ىفوتملا ءاّلملا نبا مساب فورعملا

 هلعجت نونلا ىدذل هتذملتو ءرصم ءزجب انثيدح ىف كلذ ركذنس
 .ىقيقملا ىنعملاب ىماش فوصتم لوأ

 نيب ضراعت الف « ةيحورلا ةيفوصلا ةقيقحلا نيبو اهضورفو ةعب رشلا نب عمجي نونلا وذ ناكو

 نم ةيفوصلا هئدابم ةيقب ذخأ | ءالجلا نبا كلذ ذأ هنعو « ناحالتم امه لب ء« فوصتلاو عرشلا

 هديرم لوقيو « رابكلا ةيفوصلا خياشم دحأ هنإ ىدرب ىرغت نبا' لوقيو . ى لالا بحلاو لكوتلا

 نيب ادحأ تيقل اف « نيروهشملا خياشملا نم ةثامئالثو افين تيقل ١ : دواد نب دمح ىقلا هذسملتو

 دعب قوت ذإ ماشلا ىف هدعب قرلا شاعو . « ءالجلا نبا نم بيهأ هيدب نب هنأ ملعي وهو هللا ىدي

 : لوقي ناكو ٠٠١# ةنس ىفوتمل ّىشمدلا ورمعوبأ ماشلا ىف هتذمالتو هيديرم نمو . "ه٠ ةنس

 لك نع هزنم وه نم دهاشيل صقان لك نع فرطلا ضغ لب صقنلا نيعب نوكلا ةيؤر فوصتلا ٠

 ى هدهاشيام لك نع هرصب فوصتملا اهيف ضغي ىّتلا ةيهلإلا ةيؤرلاب فوصتلا قلعت ديرب « صقن

 مدقب نيلئاقلا ىلع درلا ىف اباتك هل نأ هومجرتم ركذو « ةينابرلا تاذلا ىف ىنفي نأ ىف المأ نوكلا

 . حاورألا

 تخأ نبا وهو 59 ةنس ىفوتملا ىرابذورلا ءاطع نب دمحأ ماشلا ىف خياشملا رابك نمو

 نمم ناكو « هتقو ىف ماشلا خيش ناكف وه امأ « طاطسفلا ىف ةيفوصلا خيش ئرابذورلا لع ىبأ

 ةنس ىقوتملا خياشملا خيش ىزاريشلا فيِفَح نب دمحم ماشلا لخدو . ةعيرشلا ماعو ةقيقحلا نيب عمج

 : لوقي « ةفوصتملا ةقرخ هطسو ىو ناشطع عئاج وهو روص ةنيدم لخد و : هنأ ىكحو مالا

 الإ هللا اًمكتدشان : تلقف « ىناباجأ اف امبيلع تملسف ةلبقلا البقتسم نائاش اذإف « دحسملا تلخدف

 نباي : ىل لاقو مالسلا درو ىلإ رظنف ةيفوصلا هتعّقرم نم هسأر امهدحأ عفرف « مالسلا ىلع امتددر

و ىعوج بهذف ء« ريثكلا ليلقلا نم ْذُحَف « ليلق الإ ليلقلا نم قبامو ليلق ايندلا فيفحخ
 ىشطع

 باحصأ نحن : فيمحخت نبا : لاقف : ىنظع : هل تلق رصعلا تقو ناك الف ( ىبعت ) ىبصتو

 نب دمحم هيديرمو ىرايذورلا ءاطع نب دمحا ةذمالت مهأ ناك امبرو . ةظع انل سيل بئاصملا

 مهرد ىلع دقعام ادباع ادهاز ناكو "85 ةنس قوتملا قشمدب ةيفوصلا خيش ىسوسلا ميهاربإ

 رك ذيو اهعوبر نيب نوميقيو ماشلا لابج نورثؤي كاسنلاو دابعلا نم كوريثك لظو . رائيدالو

 ىطولبلا قحسإ ابأ ماشلا قرش نالوجلا لبج ىف ىتل هنأ "ا/ه ةنس ىلاوح ىفوتملا ىفارغجلا ىسدقملا

 . فوصلا نوسبليو ىَرب ريعش هنوطلحيو هنونحطيو هنوقلفي ء طولبلا نوتاتقي الجر نيعبرأ ىف

 خياشم ءاقلل نيحاس نولحري لب « مهناطوأ ىف نورقتسيال ابلاغ اوناك ةفوصتتملا نأ ركذن نأ ىغبنيو
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 راد اهوذختي نأ اريثك ثدحي ناكو . مهنم نيريثك لبقتست تناك ماشلا نأ كلذ ىنعمو « ةيفوصلا
 ليزن ىلتخلا لثم نوريثك امهريغو « ىراب ذورلا ءاطع نب دمحأو ىطساولا ىنارادلا عنص اك ماقم
 رايدلاب هتماقإ رثكأ تناكو « ىناغفألا ىونزغلا ىريوجملا ذاتسأ وهو 407 ةنس . وتلا ءاشلا
 . ةدابعلاو ىوقتلاو كسنلل ىربك ةحاس امئاد تناك ماشلا نأ كلذ ىنعمو . ةيماشلا

 تيب دجاسم ىف ةيئانلا عماوصلا ىسوطلا ىلازغلا مامإلا لزني ىتح 488 ةنس ىلإ لصنامو
 ءاهقفلا نيب ىتحو للملاو قرفلا نيب ةفينعلا تافالخلا نم ةيحور ةمزأ 'هتباتنا دق تناكو .« سدقملا
 نم سماخلا ءزحلا ىف ناريإب فوصتلاو دهزلا نع انثيدح ىف كلذ انحضوأ دقو . ةعب رشلا عورف ُْف

 ةقرف ىلع لمحو « ةفسالفلاو نيملكتملاو ءاهقفلا ىلع لمحي ذخأ فيكو ىبرعلا بدألا خيرات
 نعض هنطوم ىف ىأر دق ناكو . ( ةينطابلا حئاضف » هراتك ىف ةفينع ةلمح ةيعيشلا ةملمع اعمدالا

 ضئارفلا اهسفن نع طقْسُت تناك مهنم تاعاج نأو « ةيفوصلا فئاوط دنع ىنيدلا عزاولا
 نيبو مهيب لعشأ كلذ لكو . هيف ءانفلاو هللاب داحنالاو لولحلاب نمؤي نم مهنم ناك اهيب ٠ ةينيدلا
 ىريشقلاو جارسلا رصن وبأ هبتك ام ىده ىلع كلذ لك ىف ركفي ىلازغلا ذخخأو « ءاوعش ابرح ءاهقفلا
 لفاونلاو ضئارغلا نودب فوصت الف ؛ , عرشلاو فوصتلا نيب لصولا نم دبل هنأ ىذو ؛ هتلاسر ف

 ءايحإ ؛ ةعئارلا هتعوسوم فلؤي ذخأو « ةريرسلا قدصو صالخولاو بلقلا لمع نودب ةالص الو
 ثيحن كلذ ىلإ لئاسولا نايبو ةيعرشلا ضئارفلا ىف ةيحورلا بناوجلا ةيمنت دصعب نيدلا مولع
 نأل اهظع الابقتسا هتلبقتساو . قشمد ىف باتكلا متأو . هللا ةبحم نم اهاغتبم ىلإ سفنلا لصت
 نوعمجب امئاد اوناك لب « ناريإ ىف اهانفصو ىلا هقلازم ىلإ مهفوصتب اوفرحنا دق اونوكي مل امفوصتم

 . ناريإ ةفوصتم نم مهرايد ىلإ ةحايسلا هتعفد نم الإ « ةعيرشلاو فوصتلا
 ءاهقفلا نيب قيثو ماثتلا ةحتاف سدقملا تيبو قشمدب ىلازغلا ةماقإ تناك لاح لك ىلع

 لعجام كلذ لعلو « ماشلا رايدب بيلصلا ةلمح لوزن اقثوت ماثتلالا اذه دازو « ةفوصتملاو
 ءانب كلذ نم « ةفوصتملل تاهاقناخلا ءانبب ةيانعلا ى نوذخأب ةيقوجلسلا ةلودلل نيعباتلا اهماكح
 حالص 6 نيدلا رون ةيانع ىبسلا فوصتلا اذه معدو . قشمدب سيواوطلا هاقناذكل شّس نب فاقد
 نقوو ماشلا رايد ىف طب رلاو تاهاقناذلا ءانبب مهؤارمأو مهؤاسنو ىبويألا مكدللا نيطالسو نيدلا
 هباتك نم روشنملا ءزحلا ىف دادش نبا دع دقو . ةعس نع اهتفوصتم ىلع قفنت ىلا لاومألاو بتاورلا
 تغلبف اهتاطابردع لثملابو ةرشع عست تغلب ف اهدحوا, اهاقناخ قشمدب صاخلا ةريطتلا قالعألا
 ليج فو ٠ بيلصلا ةلمح داهجلا دونجو فوفص اهنم جرحي لازيال ناكو . اطابر رشع ةعست اضن
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 ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا اهسسؤمل ةيرداقلا ةقيرطلا ىه ةينس ةيفوص ةقيرط دادغبب ترهظ ءانثألا
 اهعبتو . ةيبرعلا نادلبلاو ماشلا ىف اضيأ لب اهدحو قارعلا ىفال نوريثك اهقنتعاو 85١ ةنس قوتملا
 014. ةنس ىوتملا ىعافرلا دمحأ خيشلا اهسسؤمل ةيعافرلا ةقيرطلا ىه ةيناث ةينس ةيفوص ةقيرط روهظ
 . ىبرعلا ملاعلا ىف اعيرس تعاشو ماشلاو قارعلا ىف نوريثك اهيف مظتناو

 وأ ةعيرشلا ماع نيبو فوصتلا ملع وأ ةقيقحملا ماع نيب عماجلا ىنسلا فوصتلا نأ كللذ ىنعمو
 رايدلا ىف عئاشلا فوصتلا وه نوكي نأ ىف ةريثك لماوع تلحخادت ةنسلا نم هب لصتي امو هقفلا ماع

 نع ماشلا ىلإ برستي نأ هللاب داحتالاو لولحلا راكفأ ىلع مثاقلا ىفسلفلا فوصتلا لواحو . ةيماشلا

 ىف هنع انثيدح ىف اهب انمملأ ةيقارشإ ةيفوص ةفسلف هل تناكو « ىفناريإلا ىدرورهسلا ىبحي قبرط
 مكحلا نأو عطقنت ال تاوبنلا نأب نمؤي ناك هنأب كانه انركذو « ناريإ مسق نم عبارلا لصفلا

 نيدلا حالص نب رهاظلا كلملا اولمحو بلح ءاهقف هّرفكو « ءايبنألا نم لضفأ هلاثمأ نم وصلا

 . ةرجهلل 6/1/ ةنس هلتقف « هلتق ىلع

 16 ةنس قشمدب ةقرف روهظ « ناريإ ف ةصاخو « فوصتلا ىلع ةذوعشلا لوخد رثأ نم ناكو
 ةئارفلا ىوس نولصي الو نوكستيالو نوفشقتب ال « فسوب ردنلق عابتأ مهو ةيردنلقلا ىمست

 ىجحم ناسل ىلع رخاز ىنسلف قوص لودج ماشلا ىلإ ةينا برستو ٠ مهبجاوحو مها نوقلحيو

 نيثالثلا ىف اهقرافو ةيليبشإ ىف هعلاعت' قلت دقو 80 ةنس سلدنألا ىف ةيسرمب دولوملا ىبرع نب نيدلا
 ةيبرعلا دالبلا ىف افوطم اهحراب مث ةرتف ةكم ىف لظو . مارحلا هللا تبب جحلا قرشملا ىلإ هرمع نم
 وسلفل فوصتلا ىف امامإ ناكو . « 578 ةئس قوت اهبو قشمدب هاصع ىلأو ١ لوضانألا لحدو

 ريغ هلو « صوصفلاو ةيكملا تاحوتفلا اهمهأ بتكلا نم اريثك فّنصو دوجولا ةدحوب لئاقلا

 غيل ىلعو . اعراب ابتاك ناك امك اعدبم ارعاش ناكو « قاوشألا ناجرت هني واود مهأ نمو « ناويد

 وأ رفكلاب هيلع اولكحي ملف ؛ ءاهقفلاو ةماعلا نم وجني نأ غاطتسا فوصتلا ىف ىسلفلا ههاجتا نم

 لظي ىكل دعب اهف أيه امم نيريثك نيديرم مهنيب دجو دقل لب . ىدرورهسلا ىلع اوكح ايك داخلالا

 لمتحت هتاباتك ىف هتارابع تناكو « ىنسلا فوصتلا بناجب اًيَح - ةلق ىلع - ىسلفلا فوصتلا

 نم هنوئربي نيريثك اهرهاظ لعجو « ىسلفلا فوصتلا عم 59 ةنسلا عم ارهاظ « انطابو ارهاظ

 . ىنارعشلا دنع رصم ى انب رمام وحن ىلع داتالا ةمبت
 ناك امم « ةريثك الاومأ ال دصرتو « ةفوصتملا اياوزو طبّرلاو تاهاقناخ اب كيلاملا ةلود ىّتْعُتو

 هيف تعاشف « نيتفلاسلا ةيعافرلاو ةيرداقلا ىتقيرط بناجي هقرط دايدزاو فوصتلا راهدزا ىف ايبس
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 قوتملا ىمورلا نيدلا لالج اهسسؤمو « ةيولوملا ةقيرطلا هتلخدو . ةيردنلقلا ةقيرطلا افنآ انب رم ايك
 «ناكو 54٠ ةئس قوتملا ىناسملتلا نيدلا نيفع ماشلا لزنو . نوريثك ةقيرطلا هذه عبتو 0/8 ةنس

 . هترشع نسحل ودبي اهف ماشلا ءاهقف هلمتحاو دوجولا ةدحو بهذمب نمؤي ايفسلف ايف

 لمحي ناكو . 1778 ةنس قوتملا ىلبنحلا ةيميت نبا لمح امك ةيفوصلا ىلع لمحي مل اهيقف لعلو

 نم ىبسلا فوصتلا باحصأ ىلع اضيأ لمحو . ىعيبط اذهو . ىسلفلا فوصتلا باحصأ لع

 مهلكأو « ةمرطضملا رانلا نم مهذوفنك ةذاش لاعأ نم نوتأي اوناك امل ىعافرلا دمحأ خيشلا عابتأ

 راثو . اهديبلتو مهروعش مهفلو « مبيديأ ىف ةليقثلا ديدحلا قاوطأ مهسبلو « ةيح ىهو تايحلا

 هذه هعنصتام هفرعو ناطلسلا بئان ىلإ مهب بهذف « هيلإ سانلا عمتجاو قشمدب ةفينع ةروث مهيلع
 نم هب لصتي امو ىسلفلا فوصتلا باحصأ امأ . اهنع ثكلاب مهرمأف « ةبيجع عدب نم ةفئاطلا

 لزج دوقوب اهيكذي لظ ةيماح اران مهدض ةيميت نبا لعشأ دقف دوجولا ةدحوو لولحلاب لوقلا
 فوصتو دهزت دق ناكو « نمحرلا دبع نب دمحم قيرجابلا رانلا لطصاو « امارطضاو.ابهل اهديزي

 نإ : مهل لوقي ناكو « ةيناطيش قراوب مهارأو عئارشلا رمأ مه نوهف « لذارألا نم ةعاج هبحصف

 « ةعبارلا ءامسلا ىلإ هكولس ىف لصو هنأ معزو « ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا مثألا ىلع ْتلْوْط لسرلا

 نم فوصتم هداعب هتاالاقم ىلإ اعدو . 9/755 ةنس تام نأ ىلإ قتخاف همد ةقارإب هيلع مكحو

 : هيلع ضبقف هرمأ عاشو « ىلاكؤذلا هللا دبع نب ناؤع ىمسي قشمالب ةيطاسيمسلا هاقناخ ةفوصتم

 . 74١ ةئس لتقلاب هيلع مكحف « ىبهذلاو ُْىَرملا امه ناريبك ناهيقف هيلع دهش نمم ناكو

 اهسسؤمو « ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ىرجهلا عساتلا لئاوأو نماثلا نرقلا رخخاوال ماشلا ف تعاشو

 ةيشاتكبلا ةقيرطلا كيلاملا نمز رخاوأل اهعم عيشت تذخأو . 7/41١ ةنس قوتملا ىدنبشقنلا دمحم

 | . هدعب نم ةمئالاو ايلع سدقتو ةيئيدلا ضئارفلاو نسل انزو مقتالو ةيلولحلا تايرظنلاب نيدت ىتلا

 عضخت امب رثكأب ةيفوصلا قرطلا خياشمل عضخت ةماعلا نأ حوضوب سحن ىرجملا .نماثلا نرقلا .ذنمو

 نكي مل هنإف ةيفوصلا قرطلا خياشم فالخب ماكحلل مهعوضخ ببسب امبر نيدلا ءاملعو ءاهقفلل
 هدي دمي خيشلا نكي ملو لاومأ نم مهتاهاقناخ ىلع ىرجي امب نوفتكي اوناكو ايندلاب قلعت ىأ مهل

 . ىوسلا قيرطلا نع اوفرحنا مهوأر اذإ ماكحلا ىلع نولمحيام اريثك اوناكو . الام هنم ذخأي مك احلل
 ىف ليلق ريغ رثأ مهل ناكو « ىمالسإلا ملاعلا ىف نوفوطي شيوارد ىلإ مهعابتأ نم ريثك لوحتو
 . ةيمالساللا حورلا ىلع ةماعلا ظافح

 اهعم عيشتو « اط مهتياعرو اهب مهماتهال ةيفوصلا قرطلا طشنتف نييناعلا نمز ىلإ ىضمحو
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 تناك هنأ هيف كش ال اممو . ىمالسالا ملاعلا ىف نورثكيو شيواردلا رمأ مظعيو « ةيتولخلا ةقيرطلا

 هذه ىلإ ءاسأ هنأ قحلا نم ناك نإو « ةدابعلاو كسنلا ىنعت ىتبلا ةصلخملا ةيفوصلا قرطلا رثكت .

 انوشيعي اوناك لَحُر شيوارد مهو . سانلا نوففكتي اوناك نيذلا نولوستملا شيواردلا قرطل
 دختي نم مهيب ناك بير نودبو . ةيعرشلا ضئارفلا نم اهيف نوللحتي دقو « ةقلطم ةشيعم

 ايفوص نيح ىلإ نيح نم دجن نأ مدعنال كلذ عمو . ةلاطبلا ىلإ ةليسوو سانلل اعادخ ةشوردلا

 ى ءانفلل ىداملا سلا ملاع نم صلختلاو هايافخو نوكلا رارسأ ةفرعم ىلإ ذوفنلا لواحي ايقيتح

رجهلل ١١57 ةنس قوتملا ىسلبانلا ىغلا دبع دنع دجنام وحن ىلع « ىهوالا بحلاو ةقيقحلا ماع
 دقو ة

 نم اريثك لو « ىسلفلا ريغو ىسلفلا فوصتلا ةمئأ ةسارد ىلع فكعو ةيفوصلا قرطلا نيب بلقت

 . ارئان ناك اى ارعاش ناكو ءرصمو زاجحلاو ماشلا ندمو نيطسلفو نائيل ىف ةيفوصلا خويش



 ل (كلارّصفل

 ةفاقثلا

 ةيملعلا ةكرحلا
 كلذل اهأيهو « داليملا لبق ةعبارلا فلألا رخاوأ ذنم ةيملاعلا ةراضحلا حرسم ىلع ماشلا ترهظ

 ةوادبلا ملاع نم اعيرس لقتنت اهلعج ام « تارفلاو ةلجد ىداوو لينلا ىداو قراضح نيب اهعقوم

 قيرط قرتفم ىف اهعوقو ةياغلا هذه ىلإ اهب عرسأ امم ناكو « رارقتسالاو ةعارزلا ماع ىلإ ىعرلاو

 اهتطاوش ىف لقألا ىلع ةيرحب ةلود نوكت نأ امل حاتأ ام « طسوتملا رحبلل ةيقرشلا ةفاحلا ىلع ىلاعلا

 ؛ ةحالملاو ةراجتلا ىنفل مه:اقتإو نييقينيفلا نع فورعم وهام وحن ىلع ةراجتلاو ةحالملا ىف كراشتف
 نيتيدجيألا مأ ىه « مهل ةيدجيأ ةيرصملا ةيفيلغوريملا فورحلا للح نم اوقتشي نأ اوعاطتسا دقو
 ردنكسوالا اهلخد ذنم اينيليه ارصع شيعت ماشلا تذحأ دقو . ةينيتاللا ةينامورلاو ةينانويلا

 . نامورلا نمزو نيينانويلا نييقواسلا هئافلخ نمز ىف ةينيليملا ةفاقثلا قمعتت تضمو « ىنودقملا
 . ىبدألاو ىركفلا نانويلا ثارت ىف اومهسي نأو ةينانويلا اونقتي نأ اهلهأ نم نوريثك عاطتساو

 روغثلا هذه ءانبأ نم نيريثك ءاممأ تعلو . الاهش ةيكاطنأ ىلإ ابونج ةزغ نم روغثلا ناكس ةصاخيو

 بيليف ىركفلا مهطاشن نع ثدحنو مهامس « ءاديصو روص ىف ةصاخيو ةيفسلفلا ةكراشملا لاحم ىف
 ةسردم توريب ىف ناك هنأ ركذ ذإ « ةئيدحلا ةينوطالفألاو ةيقاورلا ةفسلفلا لاحم ىف ةصاخنو ىّبَح

 ةغل ةينيتاللا نوكت نأ رهظتسيو « ىداليملا ثلاثلا نرقلا لئاوأ ذنم ىنامورلا نوناقلا"ةساردب ىنعت

 اهيلع ةينيطنطسقلا ةرطيسو سماخلا نرقلا لئاوأ عم تداع دق تناك نإو « ةسردملا كلت ملعتلا
 ريغ مسا ءاديص ىف علو ىنانويلا بدألا ىف ةيماشلا روغتلا ءانبأ كراش لثملابو . ةينانويلا ةغللا ىلإ

 . ةينانويلاب مظني ناك رعاش
 دق تناك اذإو « ةينانويلا ةفاقثلاب ايوغلو ايبدأو ايفسلفو ايركف ماشلا لصي ناك كلذ لكو

 ذإ « ىحيسملا اهرصع ىف اديعب اريثأت اهيف ترثأ رصم نإف « ةينوعرفلا ةيدجيبألا نم اهتيدحيأ تقتشا
9١ 
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 ةدلب لوأ تناكو « داليملل عبارلا نرقلا طساوأ ىف اهتسواسق دحأ اهسسأ ىتلا ةنبهرلا اهنع تذعخأ
 ةيكاطنأ ىتح ماشلا نادلب لك ىلإ تلقتنا اهنمو «رصم نم اهبرقل ةّْغ اهيلإ تباجتسا ةيماش .

 ةينيطنطسقلا دعب ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا ىف ندملا ةثلاث دعت ىيليلا رصعلا لاوط تناكو
 ةيردنكساالاو .

 ىلإ نامورلا مايأ ابتيداب قمعتت اهارن نأ ماشلا ى ةينيليهلا ريثأتا ىدم ىلع حوضوب لدي امو

 هتلمرأ مكحلا ىف هتفلخ نيحو . ةيذَ دهع ى ابملإ ةحماطلا ةورذلا ثغلي نيح ةبطبنلا رمدت ةلود

 دقو « نطوملا ىصمح ناك هنأ نظيو « اهل اًراشتسم ةينانويلا اهملع ىذلا سونيجنول 'تذختا ايبونز

 نم نيرخأتملا داقتلا ةلساس ىف عضوي وهو . م #77 ةنس ايبونز ىلع مهئاضق دعب نامورلا همدعأ
 ةريثك ةيغالبو ةيدقن راكفأ نم فل امل نانويلا .

 ىحيسمو ىنانوي ثارت اهب ناك نوملسملا اهحتف نيح ماشلا نأ هانعم كلذ لكو " 2١اهدعي

 عفدي ناك ىذلا اهعوبر ىف مالسإلا لوخد درجمب ىبدألاو ىملعلا اهطاشن ىف اعي رس ةكراشملل

 مهلوح نم ناكو « اجاوفأ هللا نيد ىف ماشلا لهأ لخد دقو . ةفرعملاو ملعلاب دوزتلا ىلإ اعفد هعابتأ

 لوسرلا ثيداحأ ضرعو نارقلا اوملسأ نم ءارقإب مهنم نوريثك ىبعو ؛ مهرايدل نوحتافلا ةباحصلا

 ىح لئاسلا ىف مجنوتفب نولازيام اوئاكو . فينحلا مهيد ميلاعت انسح اهقف اوهقفي ىّح ؛ مييلع

 نيب لزن نأ ةصاخن قشم د لهأ ظح نسح نم ناكو . هوذبنيف مارحلاو هوعبتيف لالخلا اونيتن

 لوأ ناكو « انب ره انك « « ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دهعل نارقلا ةظفح دحأ ءادردلا وبأ مهينارهظ

 نم غلب دقو « نآرقلا سانلا ءارقإ ىلع هغارف تقو سبحو « قوت ىتح قشمدب ءاضقلا دلقت نم

 فقي ناكو « ئرقم فيرع ةرشع لك ىلعو ةرشع ةرشع مهلعحجي ناكو « افينو ةئاّدسو افلأ مهأرقأ

 ادإو « هفيرع ىلإ عجر ةرشع ىأ نم دحاو طلغ اذإو . هرصبب مهقمريو مهبقاري عمات بارحم ق

 مكحأ اذإ ةرشعلا نم ئراق لك هيلإ عجري اضيأو « ءادردلا ىبأ ىلإ عجر ءىش ق فيرعلا كلش

 اهدهع لوأل قشم مد ى نارقلا ةظفح نم مخضلا ددعلا اذهو . 'اديج هرهظتساو نارقلا ةءارق

 هنم تانأ مهل نورسفي نوريثك كانه ناكو « ؛ مالسإلاب ملعلا ىلع اهلها لابقإ ىدم حضوي مالسالاب

 م6 « انطوم اهوذحتاو ةباحصلا نم مهر ايد لزن نم كلذب صفبمو ' مهاوش نوريثك كانه ناك اك

 تاغيلط 6 ةيابنلا ةياغ و فاتك يف ةئمحج رث رظنا 0 تانك اننا ترك ذام لكو ثارثلا اذه ْ رنا هم

 . 5 ( رسارتسجرب خرمشل ) ىرزكلا نبال 4 ءارقلا ءزخلا ىبح بيليفل « نيطسلفو تائملو هلي روس خب رأت )

 . ةيبرعلا ةدجرتلا-- لوألا
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 اهيلو ذنم ةيمالسإلا ةفالخلا ةرضاح اعي رس قشمد تحبصأو . نيعباتلا نم مهملع مهنع اولمح نم
 ثيدح مهل ىوُرَي نمو « مهنيد نوئش ىف سانلا هقفي نمب نويومألا ىنعي نأ ىعيبطو « ةيواعم
 نمو ظ ممكحلا ركذلا ىأ ضعب مهل رسفي نمو « ظافحلا رابك نم ماسو هيلع هيلع هللا لص لوسرلا

 قحلاب سانلا نيب نوكحي نيذلا ةاضقلا كانه ناكو . مهبولق فاغش هظعو ريثأت غلبيو مهظعي «

 . مهنوتش نم حي" امف مهنوتفيو
 رظنا نأ : مزح نب ورمع نب دمحم ركب ىبأ ةنيدملا ىلع هيلاول زيزعلا دبع نب رمع ٌرْمُأ فورعمو

 تفخ ىفإف « ىل هبتكاف اذه وحن وأ هتنسوأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم ناكام
 لوأ ناكو . همامت لبق اعي رس ىفوتو « قافآلا ىلإ كلذ لثمب بتكو « ءاملعلا باهذو ملعلا سورد

 هنيودتو . ةرجهلل ١74 ةنس قوتملا ىرهزلا باهش نبا ةميظعلا ةبغرلا هذه نع ردص نم
 . ماشلا ريغو ماشلا َّى عستي هدعب هتيودت ذخخأو « هل ماع نيودت لوأ ثيدحلل

 ةرشع ىلع نوموقي اوناك نمم افيرع نإف « اهناقتإو نارقلا ةءارق ىف اقبس ةركيم ماشلا تلجسو
 نأ عاطتسا ةرجهلل ١١8 ةنس قوتملا رماع نب هللا دبع وه ءادردلا ىلأ ىدي نيب نآرقلا ةظفح نم

 ةعبسلا ءارقلا دحأ نوكي نأو « ةلقتسم ةءارق هل نوكي نأ مكحلا ركذلا ةءارق ماكحإ نم غلبي

 نمز لئاوأو ىومألا رصعلا نم ةرخأب ثبلنامو . هنمز دعبو هنمزل ةيمالسوالا راصمألا ىف نيروهشملا
 بهذم بحاصو هقفلا ىف امامإ حبصأ نأ هداهتجا نم غلبو « دهتجم هيقفب قتلن نأ رصعلا ىف ةالولا

 . هسأر طقسم توريبب /١61 ةنس قوتملا ورمع نب نمحرلا دبع ورمعوبأ ىعازوألا وه لقتسم
 ءاملع ىلع نوققني اوناك امب اهيلع اوماقو ماشلا ىف نويومألا اهثعب ىتلا ةيملعلا ةكرحلا نأ كلذ ىنعمو

 ,مياهقفلا سرادتي هيقف مامإ اهل حبصي ماشلا اذإف « اهرامث تتأ لاومأ نم ىماش دلب لك ىف نيدلا

 هتءارقب ماشلا لهأ أرقي ةعبسلا ءارقلا نم ٌئراق اهل حبصي كلذكو « ةيلاتلا لايجألا ىف هبتكو ههقف

 : ةيسرافلا ةيبدألا لئاسرلا ضعبو ةينانويلا لئاوألا مولع ةمجرتل ةيومألا ةلودلا تطشنو
 امئادو « ةيوغللاو ةينيدلا ةيملعلا ةكرحلا ةعباتمب نآلا تبن امنِإ « عضوملا اذه ريغ ىف كلذب ملئسو
 سانلا نوملعي « نويدؤم امهيلع موقيو وحنلاو ةغللاب ةعساو ةيانع تاءارقلاب ةيانعلا عم دجوت

 ىومألا تيبلا ءارمأو ءافلثا رّصقي ملو . ميكحلا ركذلا ةوالت ىف اوئطخيال ىبح دجاسملا ىف ةيبرعلا

 فيكو مهئانبأ ىبدؤمل اياصو مه بدألا بتك قو « مهل نيملعملا راضحإو مهئانبأ بيدات ىف

 مهب انايحأ نولسري حيصفلا قطنلاو ةيبرعلا ىلع مهتبرد ءاغتبا اوتاكو . مهتنسلأ نوموقيو مهنوبذيم



 و

 « انايحأ نحلي كلملا دبع نب ديلولا ناكو « ةيلصألا اهعيباني نم ةغللاب اودوزتي تح «ةيدابلا ىلإ
 . 2 ةيدابلا ىلإ ههجون ملف هل انّيح ديلولاب ٌرضأ » : لاقف هوبأ كلذ ظحالو

 ىلاوتت تدذحأو ء ةينيدلا تاساردلا ملعت قى طاشنلا بفناجي ةغللا ملعت ق طاشنلا اذه لظو

 ءرصقتال ةلودلاو « ىرقلا ىف اضيأو ندملا ىف ميلعتلا اهمه لعجت نييسابعلا ةالولا نمز ىف تاقبط

 ةينيدلا تاساردلا عورف نم عرف لك ىف ءاملع روهظ ىلإ عفد امم « بتاورلا مهيلع ىرْجُت امئاد لب

 . ةيوغللاو

 درطيو ءاملعلا ىلع بتاورلا تارارذإ ديزتو نييديشخإلا دهع م نيبنولوطلا ٌدهع ماشلا لظِيو

 ' كلذل مدقتساو « ةميدقلا مألا رابخأب ىومأ ةفيلخ لوأ ةيواعم متهاو' ماشلا ىف ىملعلا طاشنلا

 نم اريثك عمجو « هعم ثيداحأو هرمسل اعوضوم ديبع اهلعجو « ىمهرجلا ةّيرش نب دبع نملا نم

 عم دابآ رديح ىف هل عبط , « نيضاملا رابخأو كولملا باتك» هامس هل باتك ىف ثيداحألا هذه

 وحن ىلع ماهل ىف نوفاتخم نوخرؤم ةرجهلل عبارلا نرقلا ذنم اناقليو ريمح كولم ىف.ناجيتلا باتك

 .. لصفلا ةيامن ق كلذ حضتيسام

 ىنادمحلا ةلودلا فيس ابيلإ عفد ةرهاب ةيبدأو ةيملع ةكرح دنع اليلق فقن نأ انب ريدجو

 نم امهريغو ةاحو ةيكاطنأ نم همكحل نادامو اهميلقإو بلح هءاول لظأ نيح ( ها مو ممم

 دالبلل اعينم اًدَّس لب « اعرد فقي ناك فيكو ةقراخلا هتلوطب نع ثيدخ انب رمو ؛ ماشلا دالب

 ةقراخلا ةلوطبلا هذه بناجيو . اراركتو ارارم مهعومجيو مهب لكن فيكو نييطنزيبلا مامأ ةيبرعلا

 داصقلل ةبعك حبصت هتمصاع بلح لعج امم « هنمز ىف نونفلاو بادآلاو مولعلل امظع ايعار ناك

 ةاحنلاو نييوغللا نمو « همايأ ىتح نيملسملا ةفسالف ربكأ ىناثلا ملعملا ىبارافلا لاثمأ ةفسالفلا نم '

 يك « هذاذفأو بطلا ءاملع ىعري ليلق اع هارنسو . هيولاخ نباو ىتج نباو ىسرافلا ىلع ىلأ لاثمأ

 عمتجا م - ءافلخلا دعب - ءارمألا نم دحأ بابي عمتجي ملف ءارعشلا امأ . نيمجنملا ضعب ىعرب

 لاثمأ ةميتبلا هباتك نم لوألا ءزحلا ىف ةليوط الوصف هئارعشلو هل درفأ دقو « ىبلاعثلا لوقي ايك هبايب .

 ىلإ ليخيو . ىدعسلا ةتابن نباو مجاشكو ءافْرْلا ىرّسلاو نييدلاخلاو ىتشمدلا ءاوأولاو ءاخببلاو ىمانلا

 ةدمل هدنع لزن هنأ ىنكيو « هحنادم هيلإ مدق الإ ناريإو قارعلاو ماشلا ىف رعاش قبي مل هنأ ناسنإلا
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 هتلوطبل هفصوب ايندلا الم ىذلا ىبننتملا : هنمزل ىبرعلا رعشلا ءامس ىف بكوك مظعأ تاونس عست

 . مورلا عم همحالمو

 رقتست دكت مل ذإ بلح نع اهمكح صلقتي هئانثأ فو « نرق وحن ماشلا ةيمطافلا ةلودلا مكحتو

 ؛ ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك سادرمونب اهيلع ىلوتسا ىتح ىرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأل اهدب ىف

 ىتح طسوتملا رحبلا ئطاش ىلع اهيبونجو روص ىوس نرقلا اذه نم عباسلا دقعلا ىف اهعم قييالو
 نيثدحم نم ءاملعلا تاقبط نم اريثك كانه دحي ةرتفلا كلت ىف مجارتلا بتك ىلإ عجري نمو . ةزغ

 ناك ىلا لاومالاو بتاورلا ىدم حضون صوصن انيديأ نيب سيلو . ةاحنو نيرسفمو ءارقو ءاهقفو

 هذه ىف ثحتنأ ماشلا نوكت نأ ىنكي نكلو . ماشلا ءاملعل مهن الوو مهباونو نويمطافلا الأبي

 ةفاقثلا عورف لك هراعشأو هتافلؤم لمحت نم ربكأو . ىمالسإ فسلفتم ركفم ربكأ ءالعلا ابأ بقحلا
 بصخ نم ةيرعشلاو ةيفسلفلاو ةيملعلا ةكرحلا هب ىظحت تناكام ىلع ةلالدلل كلذ نكي « هنمزل

 نم بلحلا ةدبز هباتك ىف ميدعلا نبا روصيو « بلحب سادرم ونب لقتسا دقو . عئار راهدزاو

 ىلع « ةلودلا فيس ذنم اطشان اح لازيال اهيف رعشلا ناكو « ءارعشلاو رعشلل مهتياعر بلح خيرات

 سلبارط ىضاق راع نبا كلملا لالج ناكو . مهل ءاطعلا لذبو ءارعشلا لابقتسا ثيح نم لقألا

 ملعلا راد نم نويمطافلا ثدحأ امب ةبيبش ةيملع ةكرح اهب ثدحب نأ لواحو 4٠7٠١ ةنسل اهب لقتسا

 ىف اهرارغ ىلع اهلعجو . مسالا سفنب اهامس اًراد اهب ًأشنأف . مكاحلا مهتفيلخ دهعل

 رادلا هذه ثدحت نأ نكمملا نم ناكو « 20 اهيلإ ةريثكلا بتكلا بْلَج قو ا تاساردلا عونت

 ةنس سلبارط ىلع اولوتساو اومدقام ناعرس بيلصلا ةلمح نأ ريغ « ماشلا ىف اعساو ايملع اطاشن

 . دهملا ىف ةئشان لازتال ىهو ةيملعلا اهتكرح ْتَدِيَو كلذبو « مهترامإ ىدحإ اهبف اوماقأو

 ءاظن مهريزو ناكو ٠ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ارك ةقجالسلا مكح ىف ماشلا رثكأ لخديو
 ناريإ ىف مهتلودل ةريبكلا ندملا ف سرادملا نم ةعومجم ئشني نأ ىأر 4488 ةنس قوتملا كلملا

 تفرعو « ةيمالكلا ةيرعشألا ةديقعلاو ىعفاشلا بهذملا رشنو ةيليعامسإلا ةلحنلا ةبراحن قارعلاو

 نأ اوثبلي مل دلب مهل ناد الك ةقجالسلا ناكو . ةيماظنلا ةسردملا مساب سرادملا هذه نم ةسردم لك

 لعجام وهو « ةفرعملاو يلعلل ةريبك تاحاس مهسرادم بناجي دجاسملا تلظو « ةسردم هيف اوسّسا

 نم ةقلح ىأ ىلإ سلجي نأ هل قحي بعشلا دارفأ نم درف لكف « اًيبعش هعورف عيمجب ىنرعلا ملعلا
 رد درو :اجاج داسيا : وسط زور --  ١ جدن يع يبي قاس! اص د ماج روس روج نإ مسك سر زل ال وسجل 2 ع ا اساس نا م ا سال ير يبا ايس

 اهدعب امو "ا//5 ىلع درك دمحم ماشلا ططبخ )١(
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 .ناكو . ةايحلا هل لفكي اًئيعم ابتار ذخأي ناك هنإف ةسردم ىف مظتنا اذإ امأ « خويشلا تاقلح

 ةسردملا قشمد ىف تينب ةسردم لوأو . ءارثلا ىوذلو مهداوقل سرادملا ءانب ىف نوحسفي ةقجالسلا

 6١54 ةنس قو . 111 ةنس ىننكا هقفلا ةساردل هللا دبع نب رداص ةلودلا عاجش اهاني )١( ةيرداصلا

 ةسردملا فانحألل تين مث « ةيعفاشلل 9 ةسردم لوأ ةلودلا نيمأ بقلملا ركاسعلا كباتأ ىنب

 ةسردملا مط تينب ليلقب اهدعبو 578 ةنس ةيناخرطلا
 ةسردم لوا ءانثألا هذه ىف تشو ةيخلبلا

 ناماس عيبرلا وبأ ةلودلا ردب قترألا اهمكاح اهانب ةيجاجزلا ةسردملا ىهو 615 ةنس بلح

 : نييبويألا مث نيدلا حالص هتفيلخو دومحم نيدلا رونو نيدلا داع نييكنزلا ءاول ٌماشلا 2

 بياصلا ةلمح بورحب رمتسم لغش ىف اوناك ماكحلا ءالؤه نأ نم مغرئابف « ءآدعصلا سفنتت

 ىلع ىضمو « ةعبرألا بهاذملا ءاهقفل سرادملا نوسسؤيو ثونبي اوناك مهبنوصحو مهعالق مدهو

 ةراد فاقوأ ةسردم لك ىلع فقوي ناكو . ةعئار ةيملع ةضبن ماشلا ىف رهدزت ثيحب كيلاملا مش أونم

 ايف مهل مق ٠ بالطلل نابم ةسردملاب قحلي ناكو . ةيزحم بتاور نيديعملاو نيسردملل لفكت

 اهيلإ فلتخي بتك ةنازخخ ةسردملاب اًضيأ قحلت تناك . مونلاو ةحارلل اهيف نودي و « ءاذغلا

 هتلحر ىف ريبج نبا ركذيو . ةباتكلا تاودأو قرولا مهيلإ مّدقي ناكو « ثحبلاو ةءارقلل باللطلا

 سرادم نسحأ نمو » : لوقب سرادم سمخ بلحيو ةسردم ني رشع ق قشمدب ىأر هنأ 1/4 ةنسل

 ةنس اهانب ؛ ةقينألا روصقلا نم رصق ىهو « هللا هرون هرق اهميو ء نيدلا رون ةسردم ارظنم ايندلا

 امهريغو بلحو قشمد ىف ةطرفم ةرثكر ئاكتت سرادملا تذعأ دقو . قنحلا ةّقفلا باحصأل هدو

 مهؤاسن اهيف مهعم كرتشا دقف « نييبويألا نيطالسلا دنع اهدييشت فقي ملو . ماشلا نادلب نم

 لع دقو . راسيلا ىوذ ضعب كرتشا انك ةيماشلا نادلبلا ماكح ةصاخ مهيب نم ءارمألاو مهداوقو

 0 ل دأب ىف ةسردم نيسمخ وحخ بلح سرادم ىف بختتلا ردلا هباتك ىف اهنم ةنحشلا نبا

 هفيلأت ةنس ىهو 548٠ ةنس ىف قشم قشمدل دعف « دادش نبا هدعب ءاجو ه0 و 51+ ىتنس نيب تسسأ

 ةرشعو ةيكلام ةثالثو ةيعقاش ةسرلدم نيعبراو ةيمنلح ةسردم نءثالثو ةعبرأ ةريطتلا قالعألا

 اراشنتا اهرثك اف ماشلا ىف بهاذملا هذه عويش ىدم ىه ىربك ةقيقح ددعلا اذه سكعيو . ةيابنخت

 سرادملا نع انثيدح ىف رظناو ةيخوراجلا تيعُم ةسردم اهل ىنمد ةنيدم خيرات : دادش نبال ةريطخلا قالعألا (

 . نيفلاسلا نيردنصملا 22٠ 5174/19 ىميعنلل سرادملا خيرات ق سرادلاو ١44 ص

 تيثي هنإ لاقيو ءاهسسؤم ىلإ ةبسن ةينيمألا تيعس عمو
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 نيبهذملل نبي ملو . ىكلاملا بهذلا مث ىلبنحلا بهذملا مث ىنحلا بهذلا مث ىعفاشلا بهذملا هيف
 رخآلا وه ظتكي سدقملا تيب ناكو . نيدلا حالص ذنم نييبويألا دهع ىف الإ سرادم نيريخألا
 نبا لوقي كلذ ىو « ىربكلا ماشلا ندم نم ريثك هتلكاش ىلعو « ةعبرألا بهاذملا سرادمب

 ةاحو بلحو قشمد لثم رابكلا ماشلا دالب عيمجي سرادملا ىتب 0 هنإ دومحم نيدلا رون نع ناكلخ

 ثيدحللا سرادم سيساأتب اونع ةيهقفلا بهاذملا سرادم بناجيو . 27« جبنمو كبلعبو صمحو

 اهتخيشم ىلوو « قشمدب دومحم نيدلا رون اهسسأ ىتلا ةيرونلا ثيدحلا راد كلذ نم « ىوبنلا
 اهب ثيدح راد قشمد بحاص ىنويألا ىموم فرشألا ىبو .ركاسع نبا ريبكلا خرؤملا ظفاحلا
 دتساو « ةيفاك افاقوأ اهيلع فقوو « اهخيشل اًنكسمو بتك ةنازخ اهب قحلاو 7٠ ةئس ةيناث
 : ىعفاشلا مامإلا ىلإ تدنسأ دعبامفو ءروهشملا ثدحملا ظفاحلا حالصلا نبا ىلإ اهتخيشم

 . ىوونلا

 ءاملعلا رثكف « ةرهاب ةيملع ةضبن ماشلاب ةطرفم ةرثك ةريثكلا سرادملا هذه تشعب بير نودبو
 ىلع تابسانملا ىدحإ ىف عْرُو هنأ « ىسدقلا حتفلا » هباتك ىف بتاكلا داعلا ىوريل ىّتح ماع لك ىف
 ريغ ملاع ةئاّتس ذئنيح اهب ناك هنأ ىأ « 9 دحاو رانيد ملاع لك ص خف رانيد ةئاّتس قشمد ءاملع
 نيدلا حالص لب نيدلا رون هقفني ناك امب نذإ انلابامو . هورضحي مل نمو عيزوتلا مهلمشي مل نم
 هذه ىلع دعاسو .ريناندلا نم فولألا تاثم غلبي ناك هنأ دبال « سرادملاو ءاملعلا ىلع هدعب

 هنإ نيدلا رون ةمجرت ىف ناكلخ نبا ىوريو : هترسأ نيطالسو نيدلا حالصو نيدلا رون ةضبنلا
 ءادالب ىف نإ هباحصأ ضعب هل لاف بيلصلا ةلمحل هبرح ىف ةريثكلا لاومألا ىلإ جاتحي لازيال ناك
 اهب تنعتسا ولو « ةيفوصلاو ءاهقفلاو مكحلا ركذلا ءارق ىلع ةريثك تالصو تاقدصو تارارُدإ
 نيدلا حالص ناكو . افينع اًرجز هبحاص رجزو اديدش ابضغ كلذ نم بضغف ؛ حلصأ تناكل
 روضحل ةصرفلا هيطعيام هتاقوأ نم سلتخي ناكو « ةيفوصلاو ءارقلاو ءاهقفلاب ةيانعلا ىف هتلك اش ىلع
 ىلّسلا ةقلح ىلإ فالتخالل ةيردنكسإلا ىلإ هباهذ ىف ثدح امك ةقشلا تدعب اهم ءاملعلا سلاجم
 اضيأو اباتك هيف فلأ هنأو هقفلا ىف هقمعتب قشمد بحاص ىسيع مظعملا رهتشاو '”روهشملا ظفاحلا

 ىلع ثيدتحلا هدعب رصم ءمحاص زيزعلا هنبأ ممس (9) . 188/6 دومحم نيدلا رون ةمعبرت ىف ناكلخ نبا )١(
 . 5//180 ةرهازلا موجنلا رظنا : اضيأ ىنلسلا ' . 481 ص ىسدقلا حتفلا (؟)
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 نأ اولواح كلذلو « 29 نيفقثم اوناك بويأ ىنب نيطالسف . 2 وحنلا ةسارد ى قمعتي ناك هنإف

 . ةورذلا ىلإ ةيملعلا ةكرحلا اوعفدي

 ا رق ل

 ريثكو « تاهاقناخلاو اياوزلا ريغ دجسم ةئامثالث وحن قشمدل ةريطخلا قالعألا بحاص ٌدَعَيو

 دجاسملاو تاهاقنانلا نم لئاحلا دشحلا اذه لظو . سوردلاو تارضاحم ا هيف نام تناك امنم

نم اريثك نوفيضي اوذخأو كيلاملا نمز ىف سرادملاو
 نم مهريغو ءاهقملا سرادمو ثاه اقنانملا 

 نع دوفلتحي ةيحانلا هذه نم مهو « نيفقثم ريغ كيلاملا ةرثك تناك اقحو . ةيبرعلاو نيدلا ءاملع

انبو ةفاقثلاب ةعساأو هب انع اونع كلذ حمو 6 توبا ب نيطالس
 تاهاقتاقاو كحساسملاو سرادملا ء

 ءابدألاو ءاملعلا ةياعرو معلا ةسرادمب مبيرخأتم ضعب فرع هنأ ىلع « ةعس نع اهيلع قافنالاو

 . ىروغلاو ىابتياقو خيش ديؤملاو قوقرب . نيطالسلا لثم

 ذوفن نأ ظحالي هنأ ريغ ؛ كلامل مايا لاوط ةرهدزم تلظ ةيملعلا ةكرمملا نأ كلذ ىنعمو

 ق ةغلابملاو مهمنامارك دامتع الا هعم عاشو ةفوصتملا ذوفن هعم دادزاو رصعلا اذه ىف دادزا ءاهقفلا

قفو ةفرعم ىلع ءالجأ دوريثك مهنيب ناك بير نودبو « كلذ
 مهيب ناك نكلو « عرشلاب ريصب ه

 هديريام ذافنإ ىلع ةردقلاو بيغلا لع مهوحنمو « ءايلوألاب نوقلعتي ةماعلا اولعج نوذوعشم ءالحخد

 نم اوذختي نا تولواحنو 2« نحم نم ةيميت ؟9 نباب لزن امدنع نوقرشتسملا فقيو . مهم نولسوتملا

يغ ذعنيح ىنيدلا ركفلا دومج ىلع اليلد كلذ
ح هاهي ناك هسفن ةيمين نبا نأ نيظحالم ر

 نيدي ايلين

 ةيفالس بهاذملا ٌمكأ وهو لبنح نبا بهذه
 عمو .

 نم ناك كلذ ١ ايركف وريم هرممع ءاهقف ريك : ٠ .٠ سءا شاص ٠ 20

 براحو ؛ دوجرأا ةءاحوو لولخلا ىف هب اولاقام لكو ةيفسلفلا مهعزانم ىف ةيفوصلا براح دقو

 هلوالا ءاسجن نم هب لصتيامو ىلكلا لقعلا ليثمو ةمصعلا نم مهتمئأل نومعزيامو ةيليعامسالا ةعيشلا

 اهدعبامو 415 نامزلا ةآرم رصتخم (

 ضعب مه ناك هنأ نيطالسلا ءالؤه نع ركذي ام ها

 قنحلا هقفلا ىف باتك ىسيع مظعملل ناك اكف « تافلم

ح بحاص ىبوبألا دمحم روصنملل ناك
 اهحيرات ىف باتك ةا

امزلا ةأرم رصتخم ) مالعألا نم انكسم اهذنتا وأ اهراز نمو
 ن

 سورد رضحي كبلعب بحاص ىبويألا دممالا ناك ( م

 رش ءاملعلا سلجم روضح نودعي اوناكو « ىنينويلا ظفاحلا

 0 . فرش هذدعب ام

 171/١ تايفولا تاوف ةيمئت نبا ةمجرت ىف رظنا (9

 ةركذتو 0/١ فاصلا لوملاو 71/4 ةرهازلا موجنلاو

 784/17 ىدرولا نبا خيراتو 6 ىهذلل ظافحلا

 قت خيشلا ةجرت ىف ّىلجلا لوقلاو ١84/1١ ةنماكلا رردلاو

 بك اوكلاو قنحلا نيدلا نصل ىينحل ةيميث نب نيدلا

 خيشلل ةيميث نباو ىمركلا ىعرمل ةيميت نبا بقانم ىف ةيردلا

 ىسوم افسوي دمحم روتكذلل ةيميت نباو ةرهزوبأ دمحم

 سلججا عبط ةيميت نبا ناجرهمو ىمالسرالا هقفلا عوبساو

 فراعملا ةرئادو ةرهاقلاب بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا

 . عجارم نم اهبامو ةيمالسالا
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 نلع داياجسالا باب حتفي ىركفلا هررحت هلعجو . ةينطابلا نع هباتكب مهصخو ؛ ةفيلخلا ىف
 ةريثك ؛تاتف طخس كلذ هيلع بلجو . عرشلا لئاسم نم ريثك ىف ةرح ىواتف ىفيو هعيراصم
 ةثيرج ةحيرص تاجه ىهو . هنأجه مهتلمش ذإ « ةيرعشألا مالكلا ءاملعو ءاهقفلا نم ةصاخو

 لا؛ هءاج ذإ 548 ةنس ذنم حوضوب كلذ أدبو « ةفلتخم تائيب ىف موصنملا نم نيريثك هيلع تبلأ
 اه...اظ ىلع تمهف اذإ ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلا ديفت دق تاي نم ميركلا نآرقلا ىف اع ةاح نم
 ل وأت ةيرعشألاو ةلزتعملا بهذمو ( مهيديأ قوف هللا دي )و ( ىوتسا شرعلا لع نمحرلا ) : لثم

 ٠ لا ةيآلا ىف دي ةملك ىنعمو « شرعلا ىلع ءاليتسالا ةيآلا ىف دارملا نأو « تابآلا هذه لثم
 نمؤن نأ اًيجاو نأ ٠ ةلقتسم ةلاسر ىف ةيميت نبا هب باجأام وهو « ةلبانحلا بهذمو . ةردقلا
 ةقاط قوف اهليوأت نود اًضيأو تاقول اب هيبشت نودو ةيفيك نود تافصلا هذه نم نارقلا ىف ءاج
 ع ةيشملا وأ ةمسجملا ىأر ةيلعلا تاذلا ىف ىري هنأب ةرعاشألا ءاهقفلا همهتاام ناعرسو . ناسنولا

 . ةنحملا هذه نم هللا هاجنو .ةمهتلا نم هاربف قشمدب ةاضقلا ىضاق ىلإ هرمأ اوعفرو
 ةيعافرلا ةيفوصلا ةقيرطلا ىلع هتلمح بسب ©٠7٠١ ةنس ىف ةيميت نبال ةيناثلا ةمهتلا تناك مت

 ىلإ هوكشو « اهنوعّدي تامارك نم كلذ ريغو رانلا نم ذوفنلا نم سانلا ىلع اهباحصأ هب هوميامو
 قو . انب رم امك سانلل مهعادخو مهليح نع اوفكي نأ بئانلا مهرماف ع. قشمدب ةنطلسلا بئان
 - ةرعاشألا ةيعفاشلا ءاهقف ةصاخو - هل اوعمتجاو اهئالع ةرظانمل ةرهاقلا ىلإ بلط ةنسلا سفن
 س لوقي يك -- ىوتسا هللاف « ىارقلا اهرهاظ بسح هللا ىلع تافصلا تابثإ ىف هنوشقانب اوذحخأو

 تافصلا هذهب ناميالا ىف هيأر اًحضوم اليوط ةيميت نبا مهداجو . كلذ وحنو شرعلا ىلع .ةقيقح
 ةعضبو اماع هيف لظو نجسلاب هيلع اومكح مهنأ ريغ « هللا ىلع ديسجت تابثإ نودو ةيفيك نود
 باحعصأ ىلع هتامح ىوعدب هموصخ هب عقوأ ام ناعرسو « ظعيو ملعب ةرهاقلا ىف ثبلو . رهشأ
 قر اذإ ّيح « ةيردنكسإلاب نجسو . دوجولا ةدحوو لولحلاب نيلئاقلا فوصتلا ىف ىنسلفلا عزنمل
 داع إ/7١ ةنس قو . امظع امارك ! همركأو هتيرح هيلإ در ٠ 4 ةنسس نووالق نب رصانل' رصم شرع
 ثلخلاك قالطلاب فلحلا نأ فاو 14 ةنس تناك اذإ ىح . ءاتفاإلاو فيلاتلل غرفتو قشمد ىلإ
 اوربجأ تح « ءاهقفلا ةرئاث تراث ذئنيح ذعييح . ةدحاو ةقلط دعي ثالثلاب قالطلا نأو هنع رفكي هللاب
 انركذ ام ءاتفوإلا ىلإ داع هنأ ريغ . ويش ناطلملا عدصو ع: كلذب ىوتفلا نم هعنم ىلع ناطلسلا
 م امايأو رهشأ ةسمخخ نجسلا ىف ثيلو نجسو : هتمك احن سلجم قشمدب دقعو 7٠١ ةنس ىف
 نيف-اصلاو ءايلوألاو ءايبنألا روبق ىلإ ةلحرلا نآب ىّتفأ 7075 ةنس تناك اذإ ىتح . هتيرح هيلإ تدر
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 اهب ماقأو قشمد ةعلقب ةنسح ةعاق ىف لعجو ىوتفلا هذه ببسب لقتعاف ٠ ىصاعملا دشأ نم ةيصعم

 ثبلي ملو « ملقلاو ةاودلاو قاروألا نم عنم هنجس مايأ نم ةرخآبو « فيلاتلاو فينصتلاب الوغشم

 . لال ةنس قوت نا

 ببسب امنإو عرشلا لئاسم ىف هداهتجا ببسب انوكي مل هنجسو ةيميت نبا ةنحم نأ حضاوو
 ى ناكو . ءايلوألاو ءايبنألا روبق ةرايزب لصتت ىرخأو هللا تافصب لصتت ةيديقع ةلأسمل هضرعت
 ةلأسم امأ « هنم اداهتجا نكي مل هنأ ىأ ةلزتعملاو ةرعاشألا ىأر كرتيو فلسلا ىأرب ذخأي تافصلا

 انبسح امنإ . ةديدجلا ةيهقفلا هئارآ ءاصحإ ددصب انسلو . هل ءاملعلا اهكرت دقف عرشلا ىف داهتجالا

 ىلع احوتفم لظ دابتجالا باب نأ ىلع - افنآ انب رم ايك - اليلد اهنم ذختن نأو اهيلإ ريشن نأ

 لثم ددج نودبتحم ىهقف بهذم لك ىف رهتشاو . ةلبانحلا نيب ىّتح كيلاملا نمز لاوط هعي راصم
 اهنم تدمتسا نأ ىلإ هدعب ةلماع ةيح تلظ ةيميت نبا ءارآ سفنو . ىعفاشلا بيهذملا ىف ىوونلا

 ى ةيعفاشلا ءاهقف ضعب طروت دق ناك اذإو .نينسلا نم ةئاعب رأ دعب امتعاوب ةيباهولا ةكرحلا

 ف هريظنو ىناكلمُزلا نبا قشمد ىف مهريبك نأ رك ذي ىدرب ىرغت نبا نإف ةرهاقلاو قشمدب هتمك احم

 دحوألا ةمالعلا » : هنع هلوق ىناكلمزلا نبا نع لقنيو ارطع ءانث هيلع اينثأ ديعلا قيقد نبا رصم

 . ءايبنألا ثراو « ءاملعلا ةمالع « ةمألا ةودقو « ةمألا مامإ ةودقلا دباعلا دهازلا دهتحملا ظفاحلا

 . « ةئملا انيلع هلل هب تمظع نمو ةّنسلا ىبحم .. نيدلا ءاملع دحوأ « نيدهتحملا رخآ

 ءاملعلا نوعجشي اوناكو « كيلاملا نمز ىف ةرهدزم ةطشن ةيملعلا ةايحلا تناكوحنلا اذه لعو

 ةراد دالبلا تناكو « كاذ وأ باتكلا اذه فيلأت نيفلؤملا ضعب ىلع اوحرتقا املطو « ءابدأللاو

 اهباصأ ماشلا نييناعلا ءاول لظأ الف . لدعلاب سانلا نيب نوكحي ةعبرألا بهاذملا ىلع اهتاضقو

 ف ةدقتم امهنم ةوذج تلظ كلذ عمو « ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرح لا ساكتنا نم رصم باصأام

 سيردتلا تاقلح هيف تلظ ذإ « قشمدب ىومألا عماجلا ىف ةصاخيو عماوجاو سرادملا ضع

 بئارضلاو دادزت هيف ملاظملا تذمحخأو « اًديدش !ًدوس ءوسب ذأ ماشلاب ىلائعلا مكحلا نأ انب يم

 ةاضق ماظن نويناثعلا ىغلأو . ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلا روهدت ىف ه نشأ كلذل ناكو « نعاضتت

 دالبلا اوه>ح اذإ ىتح « كيلاملا مايأ لاوط امئاق لظو سربيب رهاظلا هعضو ىذلا ةعبرألا بهاذملا

 ىف ةيبرعلا مادختسا اوغلأو ءركسعلا ىضاق وه دحاو ماع ضاقب ةاضقلا ءالؤه نع اوضاعتسا
 دعت ملف « باتكلاو ةباتكلا ىلع هريثأت كلذل ناكو « ةيكرتلا اهناكم اومدختساو « ةيالولا ني واود

 تلظف « فينحلا نيدلا ةخا تناك ةيبرعلا نأ ريغ « ةيبرعلاب ديلاقتو ريشانمالو ةيناويد لئاسر بتكت



 اي

 , نيح ىلإ نيح نم اناقليل ىح « ةيوغللا مولعلا اضياو ؛ ةشدلا مولعلاو ىه ماشلا رايد ىف ةيح

 . خيراتلا»و فوصتلاو دقنلاو رعشلا ىفو ةينيدلا تاساردلا ىف نوغبان
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 ايفارغجلا لع -لئاوألا مولع
 لئاوألا مولع )١(
 ةفاقثلا اهيف ترشتنا ذنم ىنانويلا ثارتلا ىف تكراش ماشلا نأ - لصفلا ةحتاف ىف - انب رم

 نيح ةرمتسم ةكراشملا هذه تلظو . ةيكاطنأو توريبو ءاديصو روص : اهروغث ىف ةصاخيو ةينيليهلا
 ركفلا ىف ثارت نم نانويلل ام نوفرعي اهنابهرو ةريدألا ناكس نم نوريثك ناكف . ةيحيسملا تقنتعا

 ةينيليحلا ةفاقثلل زكارم ةريدألا تناك كلذبو « ةينانويلا قذحي ناك نم مهنمو « ىملعلاو قسلفلا

 . ةفاقثلا كلتب ىنعت ةيماشلا روغثلا ضعبو ةيكاطنأ تلظ لثملابو . هدعبو ىمالسإلا حتفلا لبق

 لوقيو « لاثأ نبا امه ذئنيح قشمد ىف نيزيمتملا ءابطألا نم نابيبط ةيواعم دهع ىف اناقليو
 جالعلا عاونأب املاع ناكو مكحلا وبأو ع 27 ةبكملاو ةدرفملا ةيودألاب اريصخ ناك هنإ ةعببصأ ىلأ نبا

 لظ « بطلا ماع ةصاخيو « ىنانويلا ىملعلا ثازتلا نأ نم هلوقنام ىلإ نازمري امهو . 2 ةيودألاو

 ناك هنإ هومجرتم لاقو « هب قلعتي نأ ةيواعم نب ديزي نب دلاخل حاتا ام « ماشلا رايد ىف ايح

 ةفسالفلا ضعب ةيردنكسإلا نم رضحأ هنإ اولاق اك ٠ موجنلاو بطلاو ءايميكلا بتكب فغشي
 عاطتسا ىتح اهقمعت هنأ ودبيو « ءايميكلا ىف ابتك هل اومجرتي نأ مهرمأو ةيبرعلاو ةينانويلل نيقذاحلا
 باتكو تارارخلا باتك هبتك نم تيأر » : تسرهفلا بحاص لوقي « لئاسرو ابتك اهيف فلؤي نأ
 دعب ىضمنو .0)"2(ءايميكلا) ةعنصلا ىف هتيصو باتكو ريغصلا ةفيحصلا باتكو ريبكلا ةفيحصلا
 لئاوألا مولع سيردت لقن هنإ ةعبيصأ ىلأ نبا لوقيو . زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلاب ققتلنف دلاخ
 , © هنالطب تبثأو لوقلا اذه فوهريام سكام شقانو (ناّرحو ةيكاطنأ ىلإ ةيردنكسإلا نم
 مفد امبرو . ىئانويلا ثارتلا ةساردب امبدق تينع ىتلا زكارملا نم اعيمج نارحو ةك اطنأ تناكذإ

 نب كلملا دبع وه ةيردنكسإلا نم ابيبط مدقتسي رمع ىار هنا لوقلا اذه ىلإ ةعبيصأ ىلا نبا

 ال١ ةعبسمصا ىلأ نبا (4) 8798 ص تسرهفلا (*) ةرتكم راد رشن ) ةعبيصأ ىلأ نبال ءابطألا تاقبط )١(
 ىلإ ةيردنكسالا نم : فوهريام سك ام ةلاقم رظنا (ه)١ . ١7١ ص ( توريبب ةايحلا

 ىودب نمحرلا دبع روتكللال ىنائويلا ثارتلا باتك ىف دادغب ٠١ه ص ةعبيصا ىلا نبا (؟)
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دق ناك هنأ ودسو ع هل (') ابيبط هرذختيو ءرجبأ
 ىلو الف ؛ رصم ىلع هبيأ ةيالو ءانثأ ىف هيلع فرعت 

 ةعبيصأ ىلأ نبا عفد امبرو . 0 ةعانص ىف هيلع دمتعي لظو « هيدي ىلع ملسأو همدقتسا ةفالخلا

 ودبيو « ةيبرعلا ىلإ بطلا ف ىردنكسإلا نورهأ سقلا باتك لقنب رمأ هنأ اضيأ لوقلا اذه ىلإ

 امثإو « رمعل ةيكاطنأ ءاملع دحأ همجرتي مل كلذ عمو « هنمزل بطلا ىلع ن : ةرهش لان دق ناك هنأ

 دلب ىلإ - بطلا ميلعت ةصاخخو - ملعتلا لقن ىف اح ركف هنأولو . ىرصبلا "'هيوج رسام همجرت

 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ عنص' اك قشم قشمد هتمصاع ىلإ هلقنل ماشلاب .

 قى - ةيمأ ىتب نمز لاوط -- افورعم ىملعلاو قسلفلا ىنانويلا ثارتلا ناك لاح لك لع

 دل امن عنص اي هئوض ىلع بتكلا ضعب فلوت تدذيخأو « ةريدألا ىفو ءاشلا نديم ضعبو ةيك اطنأ

 ملاس نأ ىوريو . بتكلاو لئاسرلا ضعب ةيبرعلا ىلإ هنم لقنت ت تطأ أك « ةيواعم نب ديزي نب

 ن0 ةيبرعلا ىلإ سيلاططسرأ لئاسر ضعب مجرت كلملا دبع نب ماشهل ءاشنإلا ناوبد سيئ

 ةنس نيبومأللا مايأ -- مجرب هنأ نالكورب ركذيو ٠ كلذ لكو . 29 موجنلار أرسأ حاتفم باتك-

 لئاوألا مولعب نوينعملا لظو . ىقسلفلاو ىملعلا ىنانويلا ثارتلاب اعيشم ناك ماشلا وج نأ ؛دكؤي

 ةصاحبو اهب ىتعت تلظ قشمد نأ ودبيو .نييسابعلا ةالولا نمز لاوط وحلا اذه ىف نوسفنتي

 ”مكحلا ىناثلا نرقلا ىف اهئابطأ نمو « بطلا ١ رمع دقو ةيواعم بيبط هوبأ ناكو ' , مكحلا ىبأ نب

 هنبا ناكو . ةيودألاو جالعلا عاونأب املاع ايحيسم ابيبط ناكو « ثلاثلا نرقلا قحلا ىتح اليوط

. 
 ريبك شانك بطلا ق هلو « اهجالعل ديشرلل دلو مأ هتمدقتساو « ابيبط - هرارغ ىلع - () ىسيع

 ةيكلفلا سوميلطب لوادج ةعجارم بلطي نومأملا ىرن ذإ « ريبكدصرم قشمد ىف سّسأ هنأ ودو
 قشمدو دادغب ىف تمت داصرأ ىلع ١ قلعيو 2” لاوزلا طخ تاجرد ىدحإ ساقت نأ بلط دقو

الاو دونلا نم مهيملعم اوقبسي نأ ةلقتسملا مهثوحبب اوعاطتسا نيملسملا نأب نالكورب كلذ ىلع
 ةيرغء

 .ريصق تقو ف
)4( 

 حييسملا دبع اهيمجرتم رابك نمو « ىنانويلا ثارتلل ةمجرتلا ةكرح ىق كراشت ماشلا تلظو

 0 سس

 ٠79 ص ةعيصأ ىلا نبا 50 0 اا ص ةعبيصأ ىبأ نبأ 01(

 أجنم 78١ ص ىطفقلا ركذيو 145/4 نالكورب ع 274 : 8١ ص ىطفقلل ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ (؟١

 نويساق لبج ىلع نومأملل دصرلا ىلوت بكاوكلاب. اريبخ ١7١ ص تسرهفلا (#))

 "ها ص ىطفقلا رظناءقشمدبإ 22م فراعلل راد عبط ) نالكوربل ىلرعلا بدألا خيرات (4)

 "9 ص روب ىدو 40/4 نايلكورب حيسملا دبع فرظنا (4) 1

 7١7 ص ىريلوأل نانويلا مولعو ١76 ص ةعبيصا ىبأ نبا (5)
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 باتكل هتمجرتب رهتشا ( ه 711 - 7١18 مصتعملا دهعل قوتملا ىصمحلا ةمعان نب هللا دبع نبا
 ةيئانويلا نع اضيأ مجرتو « ىعيبطلا عامسلا : هباتك ىلع ىوحنلا ىبحي حرشو وطسرأل طيلاغألا
 تاعوسات نم سبتقم صيخلت وهو « ةيبوبر وأ ايجولوثأ ىمسملا وهو أطخ وطسرأ ىلإ اًبوسنم اًباتك
 ةثدحم ةينوطالفأ ةعزن هيف عيشن كلذلو « ىردنكسإلا نيطولفا

 دولوملا اقول نب (1) طق مسا عمليو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىاثلا ضصنلا ىلإ ىضمتو

 ناك : نيباتك عه - 048 نيعتسملا ةفيلخلل مجرت دقو « نرقلا لئاوأ ىف كبلعبب
 امم ةريثك تافلؤم كرتو : ىرخا تايججرت لييمودلا هل ركذو . نوري ليخلا باتكو سويسودويثل

 ملع ىلإ ةمدقمو « بطلا ملع ىلإ لوخدلا ىف عماجلاو « ةيكلفلا ةركلاب لمعلا ىف ةلاسر
 لوانتت ةريثك ىرخأ تافلؤم ىلإ « قطنملا ملع ىلإ لخدملاو « ةسدنهلا ىلإ لخدملاو ٠ تايضايرلا
 نسحلا نب 29 شْيَبَح وه ريبك مجرتم هرصاعي ناكو . ةرجهلل 7٠٠١ ةنس قوت ؛ ةفسلفلاو ملعلا عورف
 : ةينايرسلاو ةيناتويلا نع مجرتي ناكو « هذيملتو قحسإ نب نينح تحخأ نبا وهو قشمدلا مسعألا

 لكَو « سديروقسيدل شئاشحلا باتكو طارقب دهع همجرت امجو « همجارت نم ريثك ىف هلاخ دعاسو
 (©9 ديعس قشمد ءابطأ رابك نمو . ةيذغألا ىف رخآو ةدرفملا ةيودألا ىف باتك هلو « سونيلاج بتك

 هلو ٠8" ةنس دادغب ناتسرام رمأ ردتقملا ةفيللا ريزو ىسيع نب ىلع هالو دقو قشمدلا بوقعي نبا

 لدجلا باتك نم ىلوألا عبسلا تالاقملاو ( سويروفوفل ) ىجوغاسيإ مجرت ؛ ةرثك تايجرت
 سديلقإ لوصأ نم رشاعلا ءزجلا اهتمدقم ىو ةينانويلا ةيضايرلا بتكلا ةمجرت ىنعو ؛ وطسرأل

 . سونيلاجل ابتك اضيأ مجرتو « ةيبرعلا هتمجرت ىوس حرشلا اذه نم دجويالو « سوبابل هحرشو
 نيقلعتملاو لئاوألا مولعل طاشن نم ماشلا رايدب لظ الزمر ىه امنإ اهانركذ ىتلا ءامسألا هذهو

 - انب رم ايك - ةلودلا فيس دوقي هيفو « عبارلا نرقلا نم ابقحو ىلوألا ةئالثلا نورقلا لاوط اه
 ملعلاو ركفلا ءالعا نم نيريثك لعج امم ٠ بلح هتمصاع ىف ةطشان ةيملع ةيفسلفو ةيبدأ ةكرح
 ماقملا راتخا نمم ناكو « هدنع ةماقإلا نوراتخي اوناكام اريثكو « هترضحب نوملب ,هنمز ىف بدألاو
 ةنس هير ءادن ىبل ىتح هدنع لظ دقو « (؟” نارافلا هنمز ىف فرع فوسليف ريكأ بلح ىف هطالي

 نالكوربو 1 ةعبصصأ ىلأ نيا ديعس ىق رظنا (9) ةعببصأ ىلا نياو 95 ىطفقلا اطسق ةمجرت قرظنا )١(

 ظ ؟١1 ص لييمودلاوو 4 اهدعبامو 156 نص لييمودلاو 99/4 نالكوربو 84

 رصعلا انياتك هعجارمو هتقسلفو يىلاراقلا ىف عجار (4) ةعبيصأ ىلأ نباو ١٠0 ىطفقلا شيبح ىف عجار (؟)
 اهدعب امو ١4١ ص ىفاثلا ىسابعلا ١1 ص ليسمودلاو ١١0/4 نالكوربو 77



 يا

 دعب دتماو اهب هماقم تاونس لظ اًيركفو اًئفسلف اطاشن ؛بلحن ىلارافلا لوزن ثدحأو . ممو

 ىلع لدي امم لعلو . ديدجلا ىنوطالفألا بهذملاب وطسرأ ةفسلف جزمب ىنُع هنأ فورعمو « هتافو
 هنأ نم ةلودلا فيس نع ىطفقلا هركذام مايألا كلتل ماشلاب قفسلفلاو ىملعلاو ىبطلا طاشنلا عاستا

 نيبتار ذخأي نم مهيف ناك : لوقي مث ابيبط نورشعو ةعبرأ هتدئام ىلع فقو ماعطلا لكأ اذإ ناك

 ىسيع ىمسملا هبيبط نأ ركذيو « مولع ةثالث هيطاعتل بتاور ةثالث ذخأي نمو نيملع هيطاعت لجأل

 نم هتمجرت ءازج اثلاث ابتارو نيملعل هناسحإ ببسب نيبتار : بتاور ةثالث ذخأي ناك ىبيفنلا

 ابيبط ناكو ''' اياركشك نبا هباتك نم رخآ عضوم ىف مهنيب ىطفقلا ركذو . 20 ةيبرعلا ىلإ ةيناي رسلا

 نم نيب اضيأ ركذ ايك « دادغبب هيلإ بوسنملا ناتسراميلاب ىهبوبلا ةلودلا دضع دعب امف هنّيع اروهشم

 ةئيطلا ماعو مجنتلا باحصأ نم ناكو « قرلا "9 مساقلا بأ ةلودلا فيس سلاحم نورضح اوناك

 . بطلاو
 هنأ ودبيو « عبارلا نرقلا ءانثأ ماشلا تائيب نم ةدحاو ةئيب ىف لئاوألا ءاملعل طاشن اذهو

 بلحب نييسادرملا دنعو ماشلا ئىطاشو قشمدب نييمطافلا نمز طاشنلا اذه نم اياقب تيقب

 لثم رايدلا كلت ىف نيفلتخم ءابطأ نم اناقليام كلذ ىلع لدي « قشمدو بلح ىف ةقجالسلاو

 نرقلا سفن ىف كتاف نب 2” رشبمو ىركسلا رباج نب ©"”رفاظو سماخلا نرقلا ىف 1 دوريا
 بيلصلا ةلمح لوزن نأ دكؤملا نمو . سداسلا نرقلا ىف 9 خوذبلا نباو حالصلا نبا لثمو

 برعلا ءابطأل ةذمالت اولوحت دقف كلذ عمو « لطعلا نم ليلق ريغب ةكرحلا هذه باصأ ءاشلا رايدب

 نب ةماسأ ىور ايك - برعلا ءابطأ ضعب ىأرو « بطلاو ةحارجلا نم اًنونف مبيديأ ىلع نوملعتي

 ةيرخعس هنم رخسف « بطلاب هلهج ىلع لدي اجالع هاضرم ضعب جلاعي مهئابطأ دحأ - ذقنم

 روصام وحن ىلع « ايرزم اطاطخحتا مهدنع بطلا طاطحتا ةماع نييبليصلا ىلع لجسو « ةديدش

 . ( رابتعالا » هباتك ق كلذ

 ماّهالا مظعيو « نييبويألاو نيدلا حالصو دومحم نيدلا رونو نييكنزلا نمز ىف لخدنو

 ةيودألا اهيف مهل مدقتو اهنولزتي ٠ تاناتسرامب مهل أشنتو « ءابطألا نم مهحلاعي نعو ىضرملاب

 ١١( ص ةعبيصأ ىلأ نبا (85) ؟ه٠١ ص ىطفقلا 4١4
 ص ىطفقلا (؟) "٠3+ ) )5؟د9 ص ىطفقلا

 )"( م8 ص ةعبيصأ ىلأ نياو4؟8 ص ىطفقلا (0) 4598 ص ىطفقلا
 ب8 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (4) 5١٠١ ص ةعبيصأ ىلأ نبا (4)



 : ها/8 ةئس قشمدب امهأر نيناتسرامب هتلحر ىف ريبج نبا ركذيو . مهؤافش مني ىتح ةنغألاو 7

 وحن مويلا ى ( هتقفن ) هتيارجو امهربكأو اههلفحأ ثيدحلا نإ لوقيو « ثيدح ىناثلاو ميدق امدح

 ىلعو ىضرملا ءامسأ لع ةيوتحملا قاروألا مهيديإب ( نوفظوم ) ةموق هلو « اًرانيد رشع ةسمخ

 :« موي لك هيلإ نوركيي ءابطألاو . كلذ ريغو ةيذغألاو ةيودألا ىف اهبلإ نوجاتحي ىلا تاقفنلا

 ناسنإ لكل قيلي امسح ةيذغألاو ةيودألا نم مهحلصيام دادعإب نورمأيو ٠ ىضرملا نوالقفتيو

 نأ ركذيو « رثكأ ديدحلا ىف لافتحالا نكلو مسرلا اذه ىلع ميدقلا ناتسراملا نإ ؛لوقيو . مهلم

 ناناتسراملا ناذهو : لوقي مث . نوقثوم لسالس ىف مهو جالعلا نم ابرض نيلقتعملا نيناجملل

 تناك اضيأ لب « بسحف جالع رود تاناتسراملا نكت مو . مالسإالا رخافم نم ةميظع ةرخفم

 تذحخأو . ةعونتم تارضاحم بطلا خويش نع اهبف نوقلتيو ءابطألا بابش اهيف نري سرادم

 بطلا كلذ لعجو . نيطسلفب دخرّص ى تاناتسراع قئلنل ىح ماشلا رايد ىف ىّنست تاناتسرامبلا

 ىلا نبا باتك ىف نودعبل ىتح لئاوألا مولعب نوهتهملا رثاكتيو ءابطألا رثاكتيف « هطاشن ىلإ دوعب

 أدبنو « مهيروهشم دنع فقن امنِإ اعيمج مهدنع فقن نأ ١ عيطتسن نلو . تارشعلاب ةعبيصأ

 ريبكلا ىرونلا ناتسرامبلا ىف ٌبْطَي ناكو 7١ ةنس قشمدب ىوتملا ىدوبللا نيدلا 27 سمش
 "7 راودلا هرصاعي ناكو . اهريغو بطلا ةعانصب هيلع لاغتشالل سلحم هل ناكو « قشمدب
 هسسأ ىذلا قشمد ناتسرامب سيئر ارادو ادلوم قشمدلا ىلع نب ميحرلا دبع نيدلا بذهم

 نع هيف ثدحت اليوط الصف هتاقبط ىفهمل ةعبيصأ ىبأ نبا درفأو 558ةنس فون « دومحم نيدلا رون
 ىف ةياغلا هذه ىلع اهفقو « بطلا ميلعتل ةسردم هراد ذختتي ناكو « ةريثك تافلؤم هلو « هتايح

 . ةريبك ةعاج هيدي ىلع هتفقثو « اعساو قشمدب بطلا ميلعت ق هرثا ناكو . هتامث دعبو هتايح

 ءارمأ نأ ٠ نم ىضاملا لصفلا ىف هانركذام لئاوألا مولعل ةساردلا راهدزا ىلع دعاس ام ناكو

 بادآلاو مولعلل عار ىلإ دلب ىف مهنم ريمأ لك لوحتو « مهيب اهف ماشلا نادلب اوعزوت' ىبويألا تيبلا

 نب روصنمب قتلنو « ملعلا عورف لك ىف ءاملعلا نم رثكأ امم , مهنيب سفانت ىلإ كلذ مفدو « اهب

 اهيلإ بسن كلذلو «ءروصب دلو 78 ةنس قوتملا ىروصلا نيدلا "7 ديشر مساب روهشملا لضف
 ىلإ لقتنا مث ٠ . اهئاتسراوب ىف سانلا جلاعي نيتتس سدقلا ءاقأو : هتذئاسأ لع بطلاب لغتشاو

155 
 ص ةعبيصأ ىبأ نبا نيدلا ديشر ل عجار 00 557 ص ةعبيصأ ىلا نبأ

)١( 

 ْ ص لييمودلأو تاوفو 78 ص ةعببصأ ىلأ نبا راوخدلا ىف رظنا (؟) ١؟؟

 تايفولا ١/ 57ماب ء نص لييمودلاو
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 امتايهامو ةدرفملا ةيودألا ةفرعم ىف اعراب ناكو « اهب ءابطألاو بطلا ةساير هيلإ تضوفو قشمد

 ناك كلذبو 3 ةعيصأ ىلإ نبا لوقي يك اهتاريثأتو اهصاوخ قيقحنو امماقصو اماعسأ فاالتغاو

 اهبقعتي ناك فيكو ةدرفملا ةيودألا ىف هباتكب ةعبيصأ ىلا نبا هونيو . ابيبط ناك ايك ايلديص '
 اهعونتو اهفالتخا ىلع ( ةقيل عمج ) ٌقيللاو غابصألا هعمو اروصم هعم بحطصي ناكذإ اهلجسيو

 دهاشبو 6 هب صتم تامين هب أمك هريغو نانبل لبج لثم ماشلا ىق تانبنلا عضاوم ىلإ هجوتي ناكو آ

 ' ىف كلسو . هروصيو « هلوصأو هناصغأو هقرو رادقمو هنو ربتعيف:روصملل هيريو « هققحيو تابنلا

 ق هل هيري مك « هروصيف هغوزب نابإ ىف روصملل هيري ناك هنأ كلذ ٠ اديرف اكلسم تابنلا ريوصت

 . هروصيف هلوبذو هسب تقو ى هل هيري مك « كلذ ولت هروصيف هرزب روهظو هومت لاّيكا تقو

 ظحلا ءوسلو . ةقدب هتفرعم هل ققحتت ىتح « هوم راوطأ ىف تابنلا ىلإ هباتك ئراق رظني كلذبو

 . نمزلا دي نم عئارلا باتكلا اذه طقس

 بطلا ملعو كلفلاو ةفسلفلا ثوحب قمعتي ناكو 557 ةنس ىدوبللا نيدلا 27 محن قوتيو

 نبال بطلا ىف نوناقلا باتك ىلع هل حرش الإ اهنم قبي مل ةريثك تافلؤم ةعبيصأ ىلأ نبا هل ىورو

 ةيبط ةسردم اهب سسأو « قشمدب رقتسا مث دالبلا ىف بلقتو . صمح بحاص هوكريش نيدلا

 ربخلاو باسحلا ىف بتك هل تناكو « ابيبط ناك ايك اعراب ايضاير ناك ذإ « ةيسدنه ىرخأو
 'ىف هركذ رركتي ىذلا ءابطألا تاقبط بحاص بيبطلا 27 ةعبيصأ ىلأ نبا هرصاعي ناكو . ةلباقملاو
 "ىلع هاقلتو بطلاب فغشو ٠ ةرهاقلا لزن هبابش قو قشمدب دلو دقو 558 ةنس قوت « شماوملا

 ريمأ هيلإ هبذج مث ء ةدم ىرصانلا ناتسراعبلا ىف لغتشاو « هيف عرب ىّتح « نيب رصملا ءابطألا رابك

 اسعلا

 : نييبويألا نم نيددعتملا بادآلاو مولعلا ةاعر نمز . هانركذ ىذلا نمزلا ىف نيطسلفب دحرَص

 بط : لئاوألا مولعب نيلغتشملا نع ةعساو فراعم لمحي تاقبطلا هباتكو « هتافو ىّتح اهب ماقأو

 . هنمز ىتح بط ريغو
 نب بوقعي جرفلا وبأ اناقليو ادرطم لئاوألا مولعب ماّتهالا لظيو « كيلاملا نمز ىلإ ىضمتو

 نبا ذديملت وهو ايحيسم ناكو 5868 ةنس قشمدي قوتملا ''فَقلا نبا مساب روهشملا قحسإ
 اسس لا

 ماب ص ططخخو 57 ص ةعبيصأ ىلأ نبا ىدوبللا ىف رظنا ١(

 لييمودلأاو 7197 ص ةعبيصأ ىلأ نبا رظنا 0 ال" ١ ص لييمودلاو ٠١/1 « 45/4 ىلع دركل ماشلا

 ل ؟؟ 8/1 ةرهازلا موجتلا ةعبيصأ ىلأ نبا ىف مجار (؟)

 قييمودلاو "10/8 تارذشلاو ؟هال/١# ريثك نباو
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 عفدو ةحصلا ظفح ىف ضرغلا عماج : ناباتك هل رهتشاو « اقذاح ابيبط ناكو « ةعبيصأ ىبأ

 خيش ناخرط نب مهاربإ ىديوسلا )١( نيا هرصاعي ناكو . ةحارخلا ةعانص ىف ةدمعلاو « ضرملا

 بطلا ىف هلو هنع بطلا ذخأ « راوخدلا ذيملت وهو 549 ةنس ىوتملا قشمدب ةلدايصلاو ءاطألا

 ى مهب قوثوملا ءاملعلا نم نيريثك هيف ركذ ( رهاوجلا ىف رهابلا » ةلديصلا ىفو « ةيداحلا ةركذتلا )

 ءابطألا ءالؤه لك نأ ظحالن نأ دبالو . ىرونيدلا ةفينح ىلأو ىزارلاو ىوريبلاك عوضوم ا اذه

 ىف ةعبيصأ ىلأ نبا ضيفيو « ةفلتخما ماشلا نادلب ىف تارشع مهءارو ناك مهانركذ نيذلا

 عورفو ةينانويلا ةفسلفلل نيسراد اوناك ءابطألا ءالؤه لكنأ ظحالن نأ دبال اضيأو مهنع ثيدحلا

 ىلأ نبا مهل هركذيام ريوصت حضوأ كلذ روصي « مجنتو كلفو تايضاير نم ةفلتخلا ملعلا
 تضم دقو . كلفلا وأ ةئيطاو ةضايرلاو اًتيزيفلاو ءايميكلا مولع لوانتت تافلّوم نم ةعبيصأ

 ىف بطلا ةسرامم امنويع بصن ةعضاو مولعلا هذه دراوم نم لبنت كيلاملا نمز ىف لايجألا
 . ماشلا نادلب ى ةرشتنملا تاناتسراعبلا

 عماجلا ىف تقوملا رطاشلا نب 29 نيدلا ءالع تايضايرلاو كلفلا ماعو ةسدنحلا ىف اوغبن نمو ْ

 نيدلا باهش ىضرفلا مئاهلا "7 نبا هلثمو ا/الا/ ةنس ىفوت جيزلا ىف باتك هلو قشمدب ىومألا

 . 8١6 ةنس قوت « ربخلاو باسحلا ىف ةفلتخم بتك هلو « ةيحالصلا ةسردملا ف سدقلاب سردملا

 ةيركسعلا تاكرخلاو برحلا نيدايم ىف ةريثك بتك تفلأو . قطنملا مءاع ف فيلأتلاب نوريثك ىنُعو

 حامرلا ىبسلبارطلا نيجال نب دمحل نيدايماب لمعلا ىف نيدصاقلا ةيغب باتك اهنم ركن نأب تكن
 ظ . بلح بحاصل هفلأ 78٠١ ةنس قوتملا

 اهرون نم صيصب امئاد لظ نييناؤعلا مايأ ىف روهدت نم ماشلا ىف ةيملعلا ةكرحلا باصأام عمو

 اضيأو ىاشلا ىضرملا مسلب بطلاب ةصاخو لئاوألا مولعب ماّيهالا ىف نيح ىلإ نيح نم ىءارتي
 ىهو « ةرجهلل ٠٠١8 ةنس قوتملا ىكاطنألا دواد (؟7 ةركذت لئنيح ترهتشاو « هعورفو كلفلاب

 لماكلا ىمسي باتك هلو « اريرض ناك اهفلؤم نأ عم ضارمألاو ريقاقعلاو ةيودألا فصو ىف ةمهم

 ها 2ه05١ ص لييمودلاو 1٠١9/90 تارذشتلاو لهملاو 4/١ تايفولا تاوف ىديوسلا نبا ىف رظنا )١(

 ىناكوشلل علاطلا ردبلا ىكاطنألا دواد ىف مجار (4) م9١ ص لييمودلاو ١١5/١ قاصلا

 . 4١7 ص لييمودلاو 510/9 رثألا ةصالخنو 5/5 لييمودلاو 567/5 تارذشلا نيدلا ءالع ىف عجار (؟)

 ها ه6! ص

 1 مقر ١1ج ىواخسلل عماللا ءوضلا رظنا /؟)
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 ايفاوغجلا ملع (ب)
 اهلها نم ةباحصلا ضعب ىلإ بسنت تالحر ماشلا لهأ نع ةيفارغتللا تاي ورملا مدقأ نم

 64٠ ةنس ىلاوح قوتملا لصألا ىنيطسلفلا ىرادلا ممت ىلإ بسنت ةلحر كلذ نم « اهتالو نم وأ

 نمو . طسوتملا رحبلا ف ةروجهم ةريزج ىلإ ةفصاع اهيف هب تفذق ةيرح ةلحر ىهو « ةرجهلل

 ةلحر ىهو « ةرجهلل 4 ةنس قوتملا صمح ىلاو تماصلا نب ةدابع ىلإ بسنت ةلحر اضيأ كلذ

 اناقلتو . 27 ناتلوحنم لب ناتقفلم ناتصق امهنأ ىلإ ىكسف وكشتارك بهذو . ةينيطنطسقلا ىلإ ةيرب

 ىلإ ىنعملا اذه رخأتي ذإ « ىملعلا اهانعمب ايفارغجلا ىف لخدتال اهعيمجو « ةهباشم ىرخأ تايورم
 ىلا ةملكلا سفنو « ةيفارغج تافنصم نم ةيبنجألا متألا ىدلام ىلع عالطالاو ةمجرتلا رصع
 ىطسجملا باتك دح ىصقأ ىلإ ىنانويلا ثارتلا نم مهبجعأو « ةينانوي ةملك ملعلا اب ىمس

 . ىرجملا ثلاثلا نرقلا رخخاوأ ذنم ةيبرع ةيفارغج ةسردم هيده ىلع اشنت تذخاو « سوميلطبل

 ىتح ىفارغج مهأ بجعني سدقلا اندجو ىرجمللا عبارلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىلإ انيضم اذإو

 وه ءانبلا ركب وبأ 55 . ىراشبلا ءانبلا ركب ىبأ نب دمحأ نب كم "7 ىسدقملا دصقنو 2 هنمز ظ

 دنهل ادع امف ىمالسإلا ملاعلا ءاجرأب فاط دقو . نولوط نب دمحأل اهماوبأو اكع روس ىنب ىذلا ظ
 رماه ةنس ( ييلاقألا ةفرعم ميساقتلا نسحأ ١ هباتك ق هتامولعم نودو 5 سلدنألاو ناتسحعسو

 ىف ركذيو . ىنارغجلا همجعم ىف توقاي دمتعا ةريخألا ةخسنلا ىلعو "0/8 ةنس ىف هتباتك داعأو
 : تاقثلا نم هعمسامو « هسفنب ةنياعملا وأ ةدهاشملا : رداصم ةثالث ىلع دمتعا هنأ هباتك ةمدقم

 ةعشلا : بعش ثالث اذ اتباث اجبنم رطق لكل هفصو ىف عبتاو . ةفنصملا بتكلا ىف هدجو امو

 فئاوطلاو عرزلاو خانملا لوانتت ةيناثلا ةبعشلاو « ةرماعلا هعضاومو هندمو رطقلا ماسقأ لوانتت ىلوألا

 قالخخأو ةسدقملا نكامألاو نداعملاو هايملاو تاداعلاو دوقل ٠ . وألاو ةراجتلاو ةغللاو قرفلاو
 قرطو تافاسملا ركذ لوانتت ةثلاثلا ةبعشلاو ء جارخ لاو رطقلل ةيسايسلا ةيعبتلاو ناكسلا

 لوألا مسقلا أدبيو . ةراجتلاو تادقتعملاو تاداعلا نع ةمهم تامولعم مدقي وهو . تالصاوملا |

 ةراضحلاو 8١ صروب ىدل مالسإلا ىف ةفسلفلا خيراتو ىكسفوكشتاركل ىبرعلا قارغحلا بدألا خيرات )١(

 ص لييمودلاو 5/1 زتيآ ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإللا اهدعبامو 5" ص ( ةيبرعلا ةمجرتلا )

 "1م - 7١8/١ ىكسفوكشتاركو 77 نايلكوربو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىمدقملا ف رظنا (؟)

 55 ص ىّيح هباتك ةمدفمو عجارم نم أيهب امو <67 /4
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 مسقلاو . ماشلا ةيدابف برغملاف رصف ماشلاف هّيلامش ةريزجلاف قارعلاف بععلا ةريزجم ساتكلا ىف

 لابس اف ناجسرذأ اهنعمو اينيمراف مليدل اف تاسارخف ةلطايملا دالي أدس « قرشملل هلعج « ىناثلا

 ميل اقألا أف لكم ةطيرخ هباتك ىلإ فاضأو . سراف ةزافُ دنسلاف نامركف سرافف ناتسزوخف

 ةرمحلاب ةفورعملا قرطلا اهيف حضوأ هنإ لوقيو « هتطيرخ انملإ لصت مو . اهططخو اهدودحو

 ةروهشملا لابحلاو « ةقرزلاب ةبذعلا راهنألاو « ةرضاللاب ةحلاملا راحسلاو ةرفصلاب ةيبهذلا لامرلاو

 ندع لحاسب هلاؤس لثمو سلدنألاب عنص ئ مهنادلب نع مهأسيو تاقثلا ىرحتي ناكو . ةرغلاب

 لكب اهراز ىثلا ةيمالسإلا نادلبلا ضرعي باتكلاو . نيصلا رحبلاب سانلا ملعأ ناك خيشل

 هضرع ق ىرابي ال وهو « اهتاداعو اهتادقتعمو امناكس لكب هؤراق اهرصس امناكل ىح اهدهاشم

 ام باتكلا نم ةفلتخم عضاوم ىفو ةليوطلا هتمدقم ىف ققملا رثنلا وأ عجسلا حضتيو . دهاشملا هذه

 رهاط نب ؟'' رهطملا هرصاعي ناكو . ةلوقصم ةيبدأ ةخل هباتكل راتخي نأ لواحي ناك هنأ ىلع لدي

 ةرحدهلل هه ةنس هبتك خيراتلاو قلخلا ءدب باتك هلو « هتافو ةئس فرعت ال هلثم وهو « ىسدقملا

 كولملاو ءايبنألاب لصتملا خيراتلاو دئاقعلاو نايدألاب لصتت ةريثك فراعمل قسنم ريغ عمج وهو

 ةفصو اهعلاقأ ددعو اهنارمع غلبمو ضرألا ةفص نع هبتك قارغج لصف هبو « هنمز ىتح ءافلخلاو

 لوألا فصنلا ىف قتلنو . ةروهشملا دجاسملل ضرعيو « قلخلاو ضرألا بئاجعو راهألاو راحبلا

 هلو 416 ةنس قوتملا ىكلاملا ىعبرلا عاجش نب دمحم نب 9ع دسحلا ىأ سماخللا نرقلا نم

 . « ةفيرشلا عاقبلاو راثآلا نم امهيفام ركذو قشمدو ماشلا لئاضف ىف مالعإلا باتكر

 ىلوتسا نيح « ىرجملا سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم اًيساسأ ماشلا نادلب لئاضف عوضوم حبصيو

 لك ىف مهعم برعلاو - نويماشلا بهذإ « سدقملا تيبو سابارطو ةيكاطنأ ىلع بيلصلا ةلمَح

 ذيخأو . ةسدقملا اننكامأو رهاطلا انبارت اورداغ نأ بيلصلا ةلمّح هوجو ىف نوحخرصي - ناكم

 ءرعشلا ماهس نم هوبوصي نأ نوعيطتسي امب ءارعشلا ؛ مههوجو ى نوحولي ءاملعلاو ءارعشلا

 نع نوبتكي مهعم نويفارغجلا مظتناو . مالسإلا ءادعأل داهجلا ةضيرف نع نوبتكي امب ءاملعلاو

 ىجرملا نب "7 فّرشملا نييفارغجلا نم كلذل ىّدصت نم لوأو ؛ مايشلاو سدقملا تيب لئاضف

 ةنس سدقملا تيب ىلع بيلصلا ةلمح ءاليتسا دعب سماخلا نرقلا نم ةرخأب فنص ىذلا يسدقملا

 )١( ىحسفوكشتاركو 77/9 نابكورب رهطملا ىف رظنا 8/١ءه.
  )9( . 7ىكسفوكشتاركو 7/1 نابلكورب فرشملا ىف رظنا

 اهدعب امو ه0 ىكسفوكشتاركو 78/5 ناياكورب ىعبرلا ىف عجار (؟) .
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 ةلمح اوبرضي ىتح هلوح نم سانلا ةساح ريثتسيل « ماشلاو سّدقملا تيبلا لئاضف » : هباتك 1

 ةظحللا هذه سفن قو . مهسجر نم ةيكزلا ماشلا ضرأ اورهطيو ةيضاقلا ةبرضلا بيلصلا .

 تيب لئاضف » نع اباتك ةرجهلل 5٠٠ ةنس ىطساولا دمحأ نب دمحم نب (0) يب وبآ فلآ ةيحراتلا

 نب ىلع مسالا وبأ فلأو . نييبيلصلا قحسل اًرفاح بتكلا نم عونلا اذه ىلاوتي ذخأو . « سدقملا

 ءاعسأ هيف ضرع قشمد ةنيدم خيرات 71١ ةنس ىفوتملا ") ركاسع نباب فورعملا ىعفاشلا نسحلا
 كلذ لك . بيعشو ناملس ءايبنألا نم مهركذ نممو « أدلح نينامث ىف نيح اصلاو ءاملعلاو ءايبنألا

 . ريخآلا ءامذلا ىّتح بيلصلا ةلمح دض سرعلاو اهؤانبأ ابنع عفادي ىك ةيسدق ةلابب هتنيدم طيحيل

 بيلصلا ةلمّح مطح نأ دعب 08٠ ةنس - انب رم اك - سدقملا تبي ىلع نيدلا حالص ىلوتسيو

 سومن ىف ةحرف اهدعبام ةحرف كلذل نوكتو .رذيالو مهنم قبب دكي مل اريمدت نيَّطِح ىق مهرمدو. ظ

 ىمسملا ريبكلا خروملا ظفاحلا اذه نبا دجن ىتح اماع زشع ةثالث كلذ ىلع ىضمب داكيالو . نيملسملا

 585 ةنس سدفملا تي ىلإ هسفنب بهذي « قشمد ىف ظعولاب لغتشي ناكو ع 99 مساقلا مساب

 . « ىصقالا دجسملا لئاضف ىف ىّصقتسملا عماجلا » : هباتك كانه سانلا ىلع ارقي

 لاحرتلاو لاوجتلا نم رثكأ دق ناكو 51١ ةنس بلحن قوتملا حئاسلا ىورهلا ( ىلع اناقليو

 هباتك فلأو بلحب هرايستاصع ىقلأ دق ناكو « ماشلا ريغو ماشلا ىف ءايلوألا ةحرضأ ةرايزل

 بحاص نيدلا حالص نب رهاظلا كلملا دنع ريبك ذوفن هل حبصأو « تارايزلا ةفرعم ىلإ تاراشالا ٠

 ماشلا ىف ىبويألا تيبلا ءارمأ هياعر روص نم ةروص ىهو « بلح رهاظب ةسردم هل ديشف « بلح

 سرادملا مهل نوتبيل ىتح « ءاملعلا ةّلج نم اهب لزني نمب اضيأ لب « بسحف مهدلب ءاملعلال

 عملا» باتك هلو 548 ةئس ىلاوح ىفوتملا ىسلبانلا © نائعب قتلنو . بالطلا اهيف اورضاحنل

 نبال « نيواودلا نيناوق ١ باتك نم دمتسي هيف وهو « ةيرصملا رايدلا نيواود ىف ةيضملا نيناوقلا .

 ف مويقلا ىحلا ةعنص راهظإ » هامس ايفارغج ايخيرات اياتك ابنع بتكف مويفلا ةظفاحم اكاح نيعو قام

 )١( ىكسفوكشتارك عجار ١/ 4ةيابنلاو ةيادبلاو ١١7/١45

 م81/8 ةيعفاشلا تاقبط ركاسع نب مساقلا فرظُنا (*) مجعم ركاسع نبا ظفاحلا خرؤملا قارغجلا ق رظنا (؟)

 ءابدألا ٠/١ ةرهازلا موجنلاو .(ماشلا ءارعش مسق) رصقلا ةديرخو ١85/5 ربعلاو 4//510"1 ظافحلا ةركذتو
  774/6ةركذتو ”*5/4 نامزلا ةآرمو مظتنلاو ١151 2# ىكسفوكشتاركو 4//540 بهذلا هبارذشو 1808/9

 ,ظافحلا ١78/4 ىبهذلا ربعو  7١7/5تارذشلاو "47/8 ناكلخ نبا ىورحلا ىف عجار (4)  نانحلا ةأرمو
 ىكسفوكشتاركو 7/6 ناكلخخ نباو ؟"؟ هاب ىكبسلل ةيعفاشلا تاقيطو م”ةم/م ١/١ ما

 14/١ ىكسفوكشتارك ىف ىسلبانلا نايع رظنا (5) 1/5 ةرهازلا موجنلاو 784/4 بهذلا تارذشو م. و /م



١ 
 دادش نب نيدلا ءابع ريغ وه - 588 ةنس قوتملا دادش نيا ")7 فلؤيو / مويفلا داللب بسن

 هنم رشن ةريزجلاو ماشلا ءارمأ ىف ةريطنملا قالعأللا هاهس اعيدب اباتك - نيدلا حالص ةريس بحاص

 تاهاقناخلاو دجاسملا نم نيدلبلا ىف ابع ةقيقد تاناس ىطعي وهو « بلحو قشمد نع نازج

 . ةيملعلا ةكرحلا نع انثيدح ىف ارارم هيلإ انعجر دقو « تاماجلاو تارازملاو

 ى رهدلا ةبحن باتك اهنم أرقنو ٠ روهظلا ىف بئارغلاو بئاجعلاب ةئيلملا ةيفارغخحلا بتكلا ذحتأتو

 امامإ ناكو 1/11 ةنس ىفوتملا قشمدلا بلاط ىبأ نب دمحم نيدلا ' سمشل رحبلاو ربلا بئاجع

 هب لصتيامو ىعيبطلا خيراتلا ىف لخدت ةريثك تامولعمب ضيفي ساتكلاو « قشمدب ةوبرلا دجسل

 بيصن نيطسلفو ايروسل قدأ ةرابعب وأ ءاشللو « اهنداعمو اهتاناويحو ابرغو اقرش نادلبلا تاتابن نم

 . هنم تدقفو طئارخلا ضعب هب قحلأو « ريبك ىفارغج

 نب '"' مهاربإ ىنعي نأ ىعيبطلا نم ناكف « ماشلا نم ايئابن اوجرخ دق بيلصلا ةلمح ناكو

 ةرايز ىلإ سوفنلا ثعاب »و « ماشلا لئاضفب مالعإلا » : هيباتك فيلأتب 77177 ةنس قؤتملا حاكرفلا
 ةنس قوتملا ةاح بحاص ىبويألا ليعامسإ (؟”ديؤملا كلملا ادفلاوبأ اناقليو . « سورحملا سدقلا

 باتك وهو « نادلبلا موقت » هناونعو ىلاثلا انمهيو « ايفارغحلاو خيراتلا ىف نيباتكب رهتشيو

 ركذي امئادو « ثيدحلا رصعلا ىّتح ىلرع ىقارغج باتك مهأ لظ دقو « هنمز ىف ملاعلل ىفارغج

 هباتك 7568 ةنس قوتملا ىسدقلا نيدلا " باهش فلؤيو . ةيفارغجلا تاباتكلا ثدحأك هرداصم

 ريغ وهو - 86٠١ ةئس قوتملا ىدرولا نب !"رمع اناقليو « ( ماشلاو سدقلا ةرايز ىلإ مارغلا ريثم ١

 عم وهو « بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ باتك هلو - نرقب هلبق قوتملا ىدرولا نب نيدلا نبز

 ىف ةفيرط اصصق هنم انبلج دقو « ةبيرغلا صصقلاب ىنعي راحبلاو ضرألاو دالبلل ىفارغجلا هفصو

 ةنس نييناؤعلا نمز لئاوأل ىفوتملا ىميلعلا نمحرلا "دبع فلؤيو . «ريطاسأو بئاجع » انباتك

 ةيابنلاو ةيادبلاو 4٠/4 ةيعفاشلا تاقطو "0/9 عبط ) تارفلا نبا خيرات دادش نب نيدلا زع ىف رظنا . )١(

 بهذلا تارذشو ٠05/17" ةياهنلاو ةبادملاو "8/8 ( توري

 8/١ ىكسفوكشتاركو 6

 ىكسفوكشنارك قف قشمدلا نيدلا سمش معجار (؟)

 . ممك/١

 88/1 تارذشلاو 8/١" رردلا ىف حاكرفلا نبا رظنا (*)

 051١/7 ىكسفوكشتاركو

 رردلاو 58/١ تايفولا تاوف ىف ديؤملا كلملا مجار (4)

 ةرهازلا موجنلاو ؟81//؟ ىدرولا نبا خيراتو 14

  48ىكسفوكشتاركو ١/8884

 '؟ه1//١ رردلا نيدلا باهش قى رظلا (89

 ه١1١1/؟ ىكسفوكشتاركو

 10/9 سايإ نبا ىدرولا نب رمع ىف مجار (5)

 . ةيمالسإالا فراعملا ةرئادو 500/7. ليكسفوكشتاركو

 01١6/7 ىكسفوكشتارك ىف ىميلعلا رظنا (19)



 م5

 تالحرلا بتك نيينامعلا مايأ رثكتو . «ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا » هباتك

 ذشنيح- ماشلا لهأ رثكأ ناك امبرو . قيقدلا اهانعم ةيفارغخلا بتكلا ةديدش ةلق لقتو لئاضفلاو

 "١ نبا اهتارازمو اهيحاوضو اهئاححأ عضاومو اهسرادمو اهدجاسمو قشمد نع ةباتكلا ىف اطاشن

 نم قيرطلل فصو اضيأ هلو « ةددعتم لئاسر كلذ ىف هلو 408 ةنس قوتملا ىحلاصلا نولوط

 اهأدبو « ةينيطتطسقلا ىلإ تالحرلا فصو رثكيو . « ىماشلا جحلا لزانم » مساب ةكم ىلإ ماشلا

 هالتو « ةيمورلا لزانملا ىف ةيردبلا علاطملا » هباتكب 484 ةنس قوتملا ىزغلا دمحم نيدلا (؟9 رد

نم هتلحر فصوب ةرجهلل 1.7 ةنس قوتملا ركيكس دمحأ نب )7 دع
 ف ةينيطنطسقلا ىلإ ةاح 

 لثم «ءرصم ىلإ ةددعتم تالح رب ىتلنو . «رافسألا نم هعماجل عقو امف راثآلا ةدبز » هناتك

 ٠١١5 ةنس قوتملا ىومحلا دواد نب (دمحأل « ةيرصملا رايدلا ىلإ ةيدجنلا ناعظألا ىواح و

 سدقلاو قشمدل هتارايز 8١٠ه ةنس ىوتملا ىسدقلا نيدلا ظفاح نب دمحأ نب (6) دمحم فَضوو

 نم ليلق ريغ اهب ةعوجسم ةغلب هبتك ( راكفألا راكبا ىف رافسألا رافسإ » ةباتك ىف ةرهاقلاو

 تالحر عبرأ ١١41 ةنس ىوتملا دعب اهف هل مجرتنس ىذلا فوصلا ىبسلبانلا ىنغلا دبعلو . فلكتلا

 نيينامعلا نمز ىف كلذ دعب اوءاج نم مهأ ناك ابرو .رصمو سدقلاو كبلعبو سلبارط ىلإ

 باتك هلو « ىومألا عماجلاب اسردم ناكو ء 1117/7 ةنس ىوتملا ىسلبارطلا نينملا 9دمحأ

 دومحم ناطلسلل ىبتعلا اهفلا ىتلا ةروهشملا ةريسلا حراش وهو ماش” لئاضنب ( مالعوالا وأ ) ماعنإلا )

 . ىونزغلا

 ةغالبلاو دقنلاو وحنلاو ةغللا مولع

 رك ذلاب قطنلا نسحت ىتح مهمادقأ برعلا اهيف عضو ذنم ةيبرعلا ملعتب ىَنْعُت ماشلا تذخأ

 ةيمالسإلا ةلودلا ةمصاع قشمد تحبصأو ةبواعم ىلإ ةفالخلا ديلاقم تلوحت نأ درجمتو مكحلا

 قشملب تعبط هل ةيصخش ةمجرت نولوط نبا فرظنا )1١(

 عجارو نولوط نب دمحم لاوحأ ىف نوحشملا كلفلا : ناونعب

 5958/8 بهذلا تارذشو هال» ةرئاسلا بكاوكلا

 اهدعبامو 181/9 ىكسفوكشتاركو

 788/1 ىكسفوكشتارك رظنا (7)

 7//1481؟ ىكسفوكشتارك عجار ()

 549/7 ىكسفوكشنارك رظنا (:)

 454037/7 ىكسفوكشت ارك عجار ()

 ١7/١ ىدارملل رردلا كلس ىينملا ىف رظنا 6

 /ها//؟ ىكسفوكشتاركو



 م

 تناك اقحو ء ةديدجلا هترادإو مكاحلا ةغل ةيبرعلا ةفرعم ىف نييحيسملا دنع ىتح ةيغرلا تدادزا

 لق لب « ةيبرعلا نوفرعي ال نوريثك اب لازيال ناك نكلو ه مالاسوالا ليق برعتلا ق تدذخأ دق ماشلا

 امم ذختن نأ نكميو « اهنم دوزتلاب نيفوغش مالسإلا اوقنتعا نيدفلا ناكو « اهفرعتال تناك ةرثكلا نإ

 ىف اياتك ساتلل عضو هنأ نم ةقلاسلا ممألا رابخأب هثدحمو ةيواعم سيلج ةّيرش ني ديبع ىلإ بسني
 ىرابخأ ةيواعم نب ديزي مايأ ق اضيأ هابلو « ماشلا لهأ دنع ضغشلا اذه ةيبلتل اًرمر 27 لاثمألا

 أشني ذحأو . مكحلاو 9 لاثمألا ىف ايناث اياتك سانلل عضوق ء ىلالكلا مجرك نب ةقالع_ىمسي

 تانايب ءاطعإب بتكلا متهت ملو « نيبدوملا مساب نومسي اوناك « ةيبرعلا سانلا نوملعي نوملعم كئنيح
 نسحي ىتح « مكحلا ركذلا ءارق نم تناك مهترثك نأ كشالو « مهنم ةماعلا نوملعي اوناك نمع

 انتدوزَف ىومألا تييلا ءارمأو ءافلخلا ءانيأ نم ةصاخلا نوملعي اوتاك نم امأ « هتوالت ئراقلا

 : نايفس ىلأ نب ةبتع دالوأ ©” بدؤم ىلعألا ديع نب دمصلا دبع مهنمو « مهئاعمأ ضعبب رداصملا
 . انجام اقيدنز ناك ذإ ء نوحملا ىلإ همقد ىذلا وه هنإ لاقيو ء ديزي نب ديلولا ؟7 بدؤم اضيأوهو

 ىرهزلا هتفالخ ى كلملا دبع نب ماشه فحماو « كلما دبع نب ديعسل (©) ايدؤم ىتهجلا ديعم ناكو

 . هئاتبأل 29 ايدٌوم ثّدحلا

 نم لاثمأ مايقو اهل ةئشانلا ناقتإو ةيبرعلا ملعتب ىّنعَت تلاثلاو ىااثلا نينرقلا لاوط ماشلا تضمو

  اعساو ادادعإ مهذيمالت نودعي اوناك مهنا ودينو . نيملعملاو نيبدؤملا نم اهميلعت ىلع مهانيع“

 ىناثلا نرقلا نم ريخألا عيرلا قف مات وبأ وهو اهموأ جرخت -- امهوجرخ نمم نيرعاش نأ كلذ ىلع لدي
 ىتح رعشلا تارايتخا نم نيتعومحي مّيقَأ اعضو -- ىرتحيلا وهو تلاثلا نرقلا لئاوأ ىف ىناثلا جرختو
 ركرم - دادغب تناكو . فورعم وهام وحت ىلع ةسايخلا مساي هتعومجم ايهنم لك ىمسو « ايهنمز
 . مهئاتبا ىندؤم انايحا مهم نوذختي ءاقلخلا ناكو «ء نيبدؤملا ءالؤه صعب اهبلإ بذجي - ةفالخلا
 رتعملا نب هللا دبع جيرختي صتخاو زتعملا ةفيلخلا ءانيال ايدّوم ناكو قشمدلا ذيعس نب دمحا لثم

 :ةلواطتم بقح ىلإ وحتلا ءاملع نع اولقتسي مل ماشلا ىف ةغللا ءاملع نأ ودبيو .روهشملا رعاشلا

 نبال نازيملا ناسلو 9/7 ( بتكلا راد عيط) قاغا (4) ١77 نص تسرهملا )١(
 9١/4 رجح ى اباتك ميدنلا نيا بستو 7*١ صح تسرهفلا (")

 ؟ه١/1 نيتلاو نابلا (ه) . ةيواعم رصاعم ىديعلا راحصإ لاثمألا

 . 581/١ (فدراعملا رادب ةيبرعلا ةعيطلا ) تالكورب (1) ؟ه١/7 نيستلاو نابلا (*)



 ملا

 دقو اليصأ ايماش نوكي دقو ء اعم نيتادملا ق فلو تاكو ادحاو ناكوحتلاو ةغللا ىلاع نأ ىنعم

 . ماشلا ءالزن نم نوكي

ساجنلا مالا ى هي ىتلن ريبك ىوغلو ىوحن لوأو
 2 دق ناك" ع قحسإ نب نمحرلا ديع ) ج

 قشمد ىلإ لنا مث ةدم بلحي ماقأف ماشلا لزتو ءهيلإ سق « دادغيب ىوحنلا ملاعلا اجلا

 رصم ىف هدعب سَرْدُي لظو « ةثشانلا ملعت ىف عراب باتك وهو « لمُجلا هباتك مّلعِي اهب ماقأو

وضول ةلواطتم اددم ماشلا نع الصف نملاو زاجحلاو بزغملاو
 رخزت لاما هلو  هييوبت ةقدو هترابع ح

 ا حاصيرلا هامم سيقن باتك و حتلا للع ق هلو ء ةروشنم ىهو ةيوغللا فراعملاب

 . ةيلماحت ىل ةمدقم عم كرايم نزام روتكذلا هرشن ع اقهقد اليصقم الواتت عوضوملا اذه لوانت

بسسٌم نم هنأ تحضوأو 4 ةيوحتلا سرادملا » ىنلاتك ىف ىجاجنزلل تمجرت
 8 ةيدادغلا ةسردملا ى

 ءارآ ىلإ ذوفتلا عم ةيفوكلا ةيوحتلا ءارآلا ضعي اييلإ مضتو ةيرصبلا ةيوحتلا ءارآلا لع دمعت

 عينت كئنيح 5 تتاك دإ -- ةيدشحالا عايصلا لماع عم 78٠ ةنس ق جرخخو . ةديدج

 . اهب قوتف ةيربط ىلإ - ديشحخ.دلا

يف ثعب ّذإ « ةيركفلا ةضينلا ىف دادغب سفانت تذخأ دق لح تناكر
 يك ةلودلا فيس ا

ييدأ ةايح - عضوملا اذه ريغ ى اني رم
لقلا نم هطالب ىف عمج امب ةرهاب . ةيملعو ة

 ياراقلا لثم ةقسا

مساقلا ىلأ لثم ءايطألاو ىسيفقتلا ىسيع لثم نيمجرتملاو
 نم رفاو ظح وحتلاو ةغلل تاكو  قرلا 

 نييوحتلا بتارم باتك هلو ء ىوغللا دحاولا ديع "9 بيطلا ويآ فعتيح باح ناك ذإ « ءاملعلا

 . هذدعتاو ىوحتلا ىوغللا 29 هيولاخ نبا بلح لزنو . ىرخأ ةيوغل بتكرغ ء دادضألا ىف باتكو

 رك كملا باتكو دودملاو روصقملا باتكو قاقتشالا باتك ةغللا ىف هلو ع هئاتبأل اندم ةلودلا فس

 6 ةيرصملا بتكلا راد هتعيطو زيزعلا نآرقلا ٠ نم ةروس نيثال بارعإ باتك و جتلا ق هلو ثنذملاو

 هباتك فلل كلد لجأ نمو همايآل ةماعلا غل ةس دب ىبعو « روشتم تاءارقلا ف باتك هلو

 سيملا 8 هباتك ىعسو عيضاوم ف ىاطلغم ىرصملا ظفاحلا هلع بقعو ء برعلا مالك ىف « سيلو

 . "ال٠ ةنس بلحم قوتو ةفوكلا عرتم هئارآ ق عرتي ناكو . لايتخالا سمملاب ديريو 8 سيل ىلع
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 ؟ 81/7 تايلكوريو ةاعولا ةغبم نييوحتلا تاكلع نياو ١8/7 ةاورلا هانإ ىجاجنلا ىف رظنا )١(

 ناكل نباو 785/9 ةاورلا هايتإ هيولاخ نبا ىف رظنا 0و ص ( فراعللا راد عيط ) ةيوحنلا سرادملا انياتكو ١7 /ع

 ١177/7 نائكوربو ؟ه؟
 مها رهدلا ةميصو ٠7١١/8 ءايحالا مجعسو

 ؟3/* ىكبلل ةيفاشلا تاقطو بتارم هياتكل رشاتلا ةمدقم بيطلا ىلإ قف عار (19)



 نب دمحأ لثم ةرهش لقأ ةاحن نم ةفئاط كانه تناك ىوغللا بيطلا ىلأو هيولاخخ نبأ فبنامجيو

 مهعم ناكو « ىضايفلا ورمع نب هللا ١١ دبعو ىودعلا دمحم نب ىلعو ىطاسيمسلا دمحأو رايزابلا

 مث « ةصيصيلا هتدلب ىف ايوحن هتايح أدبو « هرعشب بجعي ةلودلا فيس ناكو « رعاشلا ىمانلا

 . ديمالتلا نم نوريثك هلوح فتلاو بلح ةيوحنو ةيوغل تاءالمإ هل تناكو « ارعاش لوحن

 ناكو « روشنم وهو دراطملاو دياصملا باتك هلو اًرعاشو ايوغل ىمانلا ةلكاش ىلع مجاشُك ناكو

 ركب وبأ هوخأو ناؤع : نايدلاخلا ناك هلثمو . ميدنلا بدأ ىف ناث باتكو ةرزيبلا ىف باتك هل

 . ىمورلا نبا رابخأو مات ىلأ رابححأو ةساهللا باتك لثم ءارعشلاو رعشلا ىف فيناصت اهلو « دمح

 دقو . ىنج نبا هذيملتو ىسرافلا ىلعوبأ امه ناريبك نايوغل نايوحن نابكوك بلح ءامس ىف ذئنيح عملو
 نبا نأ ركذن نأ انه انمبمو « ةيوحنلا سرادملا » انباتك ىف ىوحنلاو ىوغللا اههطاشن نع انئدحت

 هحرشو هناويد هنع ىورو ناريإو دادغب ى كلذ دعبو ةلودلا فيس طالب ىف ىنتملا مزل ىنج

 نم هدعب هحرش نم مهأو . دعب امف هحورش تينب |هساسأ ىلعو لوطم ريبكو رصتخم ريغص « نيحرش

 ىزيزعلا عماللاو دمحأ زجعم امهو طسوتمو ريبك : ناحرش هيلع هلو « ىرعملا ءالعلا وبأ ماشلا لهأ

 برو 574 ةنس سادرم نب حلاص نب لامن نب 7 تباث ةلودلا زيزع ىلإ همدق هنأل مسالا اذهب ةامس

 اوناك ندملاو تارامإلا ماكح نأ نم ارارم هانلقام ىلإ ريشيام كلذ ىفو . كاذنيح ةرعملا ىلوتي ناك

 ' اولظو نيينادمحلا اوفلخخ نيذلا سادرم ىنب نأ ىلإ اضيأ ريشيام هيف لعلو « بدألاو ملعلل ةاعر

 اهيف اهثعب ىتبلا ةيركفلا ةكرحلا ىركذ اهل اوداعأ 5517 ةئس ىلإ 4١8 ةنس نم بلح ةرامإ ىلع اماكح

 . هترسأو ىنادمحلا ةلودلا فيس

 ةنس دولوملا ىرقبعلا ىوغللا رعاشلا ءالعلا ىبأ ىف ماشلا هب ترفظ امب رفظي مل ايبرع ادلب لعلو

 مولعو ةيعرشلاو ةيوغللا مولعلا نم هنمز ثارت لك بعوتسا دقو ةرجهلل 444 ةنس قوتملاو ”"

 ظحلا اهيئارغو ةغلل ناكو « ةيرثنلا هتاباتكو هلئاسر ىفو هراعشأ ىف هلك كلذ رهظتساو لئاوألا
 ناك كلذلو . هلئاسرو هراعشأ ىف اهكلس الإ ةيوغل ةدراش الو ةذاش كانه سيل نأكو « ربكألا

 وهو طقسلا ءوض هامس اًحرش دنزلا طقس هناويدل درفأ دقو « هلاعأل ةيوغل احورش امئاد درفب

 درفأو «ء ةسارك ةثام ىف ناك هنإ لاقيو « نمزلا دي نم طقس احرش تايموزلل درفأو «روشنم

 ق ناك « نداسلا ) هامسو ابسرغ هأشنأ ٠ حرش تاظعلاو دهزلا ى ىهو تاياغلاو لوصفلل

 ءابدألا مجعم رظناو 76/١ ةاورلا هابنإ عجار (؟) ةمجرت) ريشالبل ( ىبنتملا بيطلا وبأ) باتك رص
 0 ؟7؟8 ص (ىناليكلا روتكدلا



 يلد

 نع حرشلا دارفإ باتكلا اذه رشن ىف ىغبني ناك هنأ ىلإ ريشبام كلذ ى لعلو . ةسارك نب رشع

اك سيراركر شع هرادقم تاياغلا ديلقإ هامم اح رش هتاياغ ف عضو دق ناكو « هنتم
 اضيأ ىغبني ن

 : ةعيدبلا هتلاسر ىف ظحالي هسفن اذهو . هلوصف نم لصف لك ةيفاق وأ ةياغ حرش هنع َدَرُْي نأ

 اهاع ىحني نأ ىغبني ناكو « اهفيعاضت ىف مظننيو اهللختي حرش عم تمرشن:دقف « نارفغلا ةلاسر

 ةصاخ ىرخأ شماوهو ءالعلا لأ ءالمإ نم شماوه ا نوكي ثيح اهشماره عضويو

 حرشب اهعبتأ دقف : لغبو سرف ناسل ىلع اهبتك ىلا جحاشلاو لهاصلا ةلاسر اهلثمو . قيقحتتلاب

 « ئطاشلا تنب ةروتكدلا نارفغلا ةلاسرو ىه اهترشن دقو . ( جحاشلاو لهاصلا ناسل » هاهس

 ىلع نييمطافلل ايلاو ناك ىذلا كتاف ةلودلا زيزعل جحاشلاو لهاصلا ةلاسر مدق هنإ لاقيو

 : اكتاف فلخ ىذلا بلح ىلاو ىلإ ةيدنّسلا هتلاسر مدقو 411 ةنس ىلإ 501/ ةنس نم )7 بلح

 ةدملا ىف نييمطافلا ةالو نأ ىلإ ريشي ام نيتئاسرلا ىف لعلو . ىماتُكلا نائع نب ةلودلا 29 دنس

 ءاملعلاو ءابدألا نوعري اوناك 4١6 ةنس ىلإ ٠ ةنس نم ةرهاقلا بلح اهيف تعبت ىّتلا ةريصقلا

 لبقو اهيلع ةقجالسلا ءاليتسا لبق ةرهاقلا عبتت تناك ىتلا ىرخألا ةيماشلا نادلملا ىف لثملابو « امم

 هنأ انب رم دقف رثنو رعش نم جتنأ ام ىلع رصتقي مل ىوغللا ءالعلا لأ لمعو . بيلصلا ةلمح ءاليتسا

 ناويد حرشو بيبح ىركذ هاممو سوأ نب بيبح مامت ىلأ ناويد حرش لثملابو ىنتملا ناويد حرش

 نيذلا هذيمالتو هبالط ناكو . بلعث حيصف ةغللا بتك نم حرشو . ديلولا ثبع هاممو ىرتحبلا

 باتك كلذ نم * هتاقيلعت مهخسن ىلع نوتبثيو ةفلتع ةيوغل ابتك هيلع نوءرقي هلوح نوقاحت
 اباتكوحنلا ىف فلأ هنأ ىوريو . ديبع ىلأل ثيدحلا بيرغ ساتكو تيكسلا نبال قطنملا حالصإ

لا قو . ةئشانلل هفنص هلعلو سيرارك ةسمخن ىف ناكو عفانلا هامس
 « ةغللا ىف اريبك امامإ ناك هنأ قح

 ددعيو "6 ىرعملا اهفرعي ملو ةملكب تقطن برعلا نأ فرعأام ) : ىزيرتتل هذيملت هنع لوقيو

 عالطالا ىف ءالعلا ابأ مهنم ركذيو امان نم مهدعب تأي مل ءايشأ ىف ةداعسلا اوقزر نم ىدفصلا

 '""« اهدهاوشو ةغللا ىلع رهابلا عالطالا ىف ابجع ءالعلا بأ ناك : ىههذلا لوقيو . ةغللا ىلع

 ذيحخألا نم ىلع ىق ولخبال مولعلا ىلع اعلطم ءالعلا وبأ ناكر : ىرمعلا هللا لضف نبا لوقيو

 ريبكلا ىوغللا مامإالا اذه نأ انفرع اذإو . « (©0ةيبرعلا ىف قاطنلا عستم « ةغللا ىف اًرحبتم « فرطب

 )١( ص ءالعلا ىباب ءامدقلا فيرعت 01١ ) )4ص ءامدقلا ئيرعت ١9١

 ه5 1 ص ءالعلا ىلإ ءامدقلا فقي رعت
2 

 )#( ها" ص قوكجارلل هيلإ امو ءالعلا وبأ

 5568 ص ءامدقلا فيرعت (ه)
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 ةّرعملا ةدلب ىف أشن امنإو « سدقملا تيب وأ قشمد وأ بلح : ىربكلا ثالثلا ماشلا ندم ىف أشني م
 ههارجم ىرحي نمو ؟'”رثوك ىتبك اهنم ءاملع نع ةغللاو ةيبرعلا ذخأو « بلح نم ةبيزقلا ةريغصلإ
 ىذلا ريبكلا ىوحنلاو ىوغللا طاشنلا انل حضتا كلذ انفرع اذإ « هتقبطو هيولاخ نبا ةذمالت نم
 . ىرغصلا اهنادلبو اهندم ىف اضيأ لب « بسحف ىربكلا ماشلا ندم ىفال اثوثبم ناك

 نس اوزواجت نمو ةئشانلل اهنوملعيو وحنلاو ةغللا نوسردي اوناك نوفلتخم ةاحن مجارتلا بتك قو
 هنأ هومجرتم ركذيو ىسلبارطلا نمحرلا دبع نب "”دمحأ ؛ ءالعلا ىنأ نمز ىف مهنم ركذن ةئشانلا
 هرصاعي ناكو . ردقلا اهب هافاو نأ ىلإ سلبارطب هبالطل 41 ةنس سرديو ملعي ايح لازيال ناك
 نم قتلنو ءاديصو روص ى ةيبرعلا ملعي ناكو 457 ةنس قوتملا ىبج نب حتفلا ىلأ نب © ىلاع
 فيس رعاش قشمدلا ءاوأولا ريغ وهو 58١ ةنس قوتملا ىوغللا ىبلحلا (؟) ءاوأولاب ىبنتملا حارش
 داوي ىلع © حرش هلو 517 ةنس ىفوتملا ذقنم نب ةماسأ نب فهرمب رزّيش ىف قتلن امك « ةلودلا
 قشمد ىوحن نسحللا نب ,2) ليز ىدنكلا جاتلا نعلا وبأ ةنسلا سفن ى هعم قوتو « ىبتملا

 مالعأ اناقليو « ىرجهلا عباسلا نرقلا ءانثأ ماشلا ىف ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا رهدزتو . روهشملا
 رادلا ىبلحلا شيعي نب ىلع نب "7 شيعب مهو . راهدزالا اذه ىف رطش مهنم لكل ناك ةثالث
 ؛ هنطوم ةاحن نع اهذخأو ةيبرعلا ملعت ىلع هتأشن ىف بكأو ةرجهل ه1 ةنس بلح دلو « دلوملاو
 ةيبرعلا ملعي بلح ىلإ داعو « اههخويش نع دخخأي قشمد مث دادغب ىلإ لحر دقف كلذب فتكي مو
 عمللا لثم اهحرشيو ىج ىبج نبأ بتك ضعب هبالط ىلع أرقي ناكو 54 ةنس هتافو ىبح

 رشع ىف روشنم وهو ىرشخمزلل لصفملا باتك ىلع هحرش امهيلع هيحرش نم مهأو « فيرصتلاو
 هراصتنا نم رثكيو « نييدادغبو نييفوكو نييرصب نم ةاحئنلا ءارأ هيف ىصقتسا تادلحم

 ىلع ىبأ لاثمأ نم نييدادغبلا ءارآ رثؤي ام اريثكو « نييفوكلا ءارآ نسحتسي ايلقو « نييرصبلل
 ةاحنلا ءارآ نيب اهتافنصم ىف عمجت تناك ىتلا ةيدادغبلا ةسرداملا ىف كلسي كلذب وهو ١ ىسراإفلا

 سرادملا » انباتك قو ؛ كلت وأ ةلأسملا هذه ىف ةديدج ءارأ ىلإ ذفنتو نييفوكلاو نييرصبلا

 نييفوكو نيب رصب نم هيف ةاحنلا ءارآل هرايتخاو وحنلا ىف شيعي نبا جبمل فاك حيضوت « ةيوحنلا
 . نييدادغبو
 و١/0 نالكورب (5) ظ  ةكح ةاورلا هابنإ (1)
 . ءارقلا نيب هتمجرت رداصم ركاذتس (51) 85/١ ةاورلا هابلإ ىف ىسلبارطلا ةمجرت عجار (؟)
 نباو 15/9 ناكلخ نبا شيعي نبا ةمجرت ىف عجار (1) مم/6/؟ ةاورلا هابنإ رظنا (*)
 4١8 ص ةاعولا ةيغبو 5188/8 تارذشلاو ١757/7 ىدرولا ١85/7 ةاورلا هابنإ ىبلحلا ءاوأولا ىف رظنا (4)'
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 رصمو ماشلا ءاملع ناك ىبويألا رصعلا ذنمو « اًيرصم ناك لب ايماش نكي مل ىناثلا ملعلاو

 نييقشمدلاو نييبلحلا ءاملعلا ةأج ملعو سردام اًريثكو « نيتدلبلا ىف ملعتلاو سيردتلا نولدابتي

 دقو 7178 ةنس رصمب قوتملا ىطعم نب ىبحي لثم اهدجاسمو ةرهاقلا سرادم ىف نيسدقملاو

 اهونطوتساو نوي رصم بلحو قشمدو سدقملا تيبب لزنام. اريثكو . نيب رصملا اهتاحن نيب هانعضو

 نم ءاملعلا عيمج لب بسحف وحنلا ءاملع ال « نوديفيو نوسرديو نوملعي كانه مهتايح اوضمأو

 نب نامع !'' بجاحلا نبا ماشلا لزن ىذلا ىوحنلا ىرصملا ملعلا تاكو . ىلعلا عورف نم عرف لك

 نيح هنا فرعن نأ انه انمسو . ىرصملا مسقلا ىف ةاحئلا نيب روك ذم وهو 65 ةنس' قوتملا رمع

 . ىومألا اهعماج ىف ةيكلام ا ةيوازب لزنف « ايكلام ناكو قشمد ىلإ لحر ىملعلا هجضن سحأ

 نيحرش ىلمأو « ةيفاشلاو ةمفاكلا : في رصتلاو وحنلا ىف نيعئارلا هيباتك كانه هبالطل سردي ذخأو

 يك - ةيفاكلا ىلع تغلب ىّتح ةيسرافو ةيبرع نيب ايبلع حورشلا امهتسافنل هدعب تلاوتو . امل

 بجاحلا نبا لظو . نيرشعو ةتس - ةيفاشلا ىلعو « احرش نيتسو ةعبس - نايلكورب اهاصقتسا

 حلاصلا كلملا فلاحتو 8104 ةنس تلخخد ىنح هيلع نوُيكم ةيبرعلا بالطو قشمد ىف اليوط

 فص نع مهل لزانتو بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا هيخأ نبا دض بيلصلا ةلمح عم ليعامسإ
 ناكو « ىومألا دجسملا ىف ةعمجلا بطخي ناكو « ةئراكلا ابن بجاحلا نبا ءاجو « فيش ةعلقو

 انلعم ةبطخلا نم ليعام“إ كلملا مسا عطقف هقورع ىف مدلا الغو , ةهرب قشمد كلم دق ليعامسإ

 اهكرتو ةرهاقلا ىلإ داعف « هنطوم ىلإ هداعبإب ليعامسإ هيلع درو « ىرزملا هلمع ىلع هجاجتحا كلذب

 . 1417 ةنس قوت اهمو ةيردنكسالا ىلإ

 نب دمحم كلام "نبا وهو « ايسلدنأ ناك لب « ايماشالو ايرصم نكي مل ثلاثلا ملَعلاو

 لامك اب رعش اذإ ىبح « نايَج هتدلب ىف وحنلاو ةغللا ةسارد ىلع فكعو أشنو دلو « هللا دبع

 ذخأي بلح ىف ةدم لظو « قشمد ىلإ هرمع نم نيثالثلا فوهو ٠+ ةنس لحر ىملعلا هئيوكت

 راط نأ ثبلي ملو « ةيلداعلا ةسردملا ةخيشم اهب ايلوتم اهنطوتساو قشمد ىلإ داع مث . شيعي نبا نع

 ىملعلا رعشلا مظن دح دعبأ ىلإ نسحي ناكو « جف لك نم بالطلا هدصقف ماشلا قافآ ىف هتيص

 ريغ « احرش نيعبراو ةعست تغلب ىتح اهحورش هدعب تلاوتو « ةروهشملا هتيفلأ وحنلا ىف مظنف

 ى هلو « حورش ةرشع هلو ليهستلا هباتك اهبناجي وحنلا ىف فلأو . نشاوح نم اهحورش ضعب نعام

 ةيوحنلا سرادملا انباتك هرداصمو كلام نبا ىف رظنا (؟) نبأو ؟18/ ناكلخ نبا بجاحلا نبا ىف رظنا (1) ْ

 -11١. 110/0 نايلكوربو "+4 ص-  ةيوحنلا سرادملاو "خ0 ناملكوربو 11/1 ص نوحرف

 , "1 ص



 ملل

 داجياو «.دودمملاو روصتملا ىف دودوملا ةفحتو ٠ حورش ةرشع اضيأ اهو لاعفألا ةيمال فرصلا
 ف تحضوأو . روثتمو موظنم نيب افنصم نيثالث وحن هتافنصم تغلبو . فيرصتلا رلع ىف فيرعتلا
 صخرلا ضعب مادخمتسال هليم ع ايدادغب اجينم ناك هنأو وحنلا ىف هجهنم ةيوحنلا سرادملا باتك

 ذإ برغملاو سلدنألاب صاخلا رفُسلا ىف اليصفت رثكأ ةمجرت هل ةمجرتلا ىلإ دوعنسو « ةيفوكلا
 . نييسلدنألا ىف وه امنإ اًمح هدادع

 اهيف لدابتلا لظيو « ةرهدزم ةثالثلا مالعألا ءالؤه دعب ماشلا ىف وحنلاو ةغللا تاسارد لظتو
 ىف اونوكت نيذلا اهييوغلو ماشلا ةاحن نم ركذنو كليلأملا ءايأ لاوط رصمو ماشلا ءاملع نيب الوصوم
 دولوملا ىبلحلا ساحنلا نب نيدلا )١( ءاهب بالطلل اهيف ةغللاو وحمنلا اوسّردو ةرهاقلا اولزن مث مهنطوم
 هلوح بالطلا ّفتلاو ةرهاقلا ىلإ بلح حراب م ملعلا هنع قلتو شيعي نبا هنطاوم عمم 7171 ةئس
 سيقلا ٌئرما ناويد ىلع حرش هل بّسْنيو 548 ةنس ىوت ىتح ةيرصملا رايدلاب ةيبرعلا خيش راصو

 ءالوؤه نمو . فراعملا رادب ناويدلا حورش عومجم عم مهاربإ لضفلا وبأ دمحم ذاتسألا هرشن
 لزن 548 ةنس قشمدب دولوملا نسحلا نب دمحم 2"' غئاصلا نبا رصمل نينطوتسملا ةاحنلاو نييوغللا
 ديرد نبا ةروصقم ىلع حرش هلو « ايوغل ناك ايكارعاش ناكو ةيبرعلا سانلا ئرقي اهب ماقأو ةرهاقلا
 ةنس ةرهاقلاب فوت « دهاوشلا نم هيف هدرج ىرهوجلا حاحصل رصتخمو ىريرحلا ةحلم ىلع حرشو
 ليقع نب نيدلا "7ءاهب مهرهشأو رصم ىلإ ماشلا نم نيرجاهملا ةاحنلا ءالؤه مهأ نمو . 7
 ةيبرعلاو ثيدحلاو ىعفاشلا هقفلا خويش مزل دقو « دلوملاو لصألا ىبلحلا نمحرلا دبع نب هللا دبع
 زاتميو ةيفلألا ىلع روهشملا هحرش فلأو « نايح ابأ ريبكلا ىوحنلا ةصاخو « مهنع ذيخأي رصم
 ليهستلا باتك ىلع حرش هلو ارارم هوحرشف حارشلا هب ىنع كلذلو « ةرابعلا ةعاصنو حوضولاب
 رك ذب اندرأ امنإو . 759 ةنس قوت ىّبح ةددعتم سرادم ىف سيردتلاب لغتشي لظو . كلام نبال
 نيب ىملعلا لدابتلا نأ لع ةهج نم لدن نأ ىلإ ةرهاقلاب نيلزانلا نييماشلا نييوحنلاو نييوغللا

 , دح دعبأ ىلإ ةيوق ةيح هتاسارد تلظو « اطيشن كيلاملا نمز لاوط لظ وحنلا ىف ماشلاو ةرهاقلا
 ىف اعراب ناك كاذ وأ خيشلا اذه نأ اهيف أرقن ىرجحلا عساتلا نرقلا لاوط ةريثك مجارت انمامأ ىلاوتتو
 اضيأ لب بسحف ماشلا ىفال ةدلب دجوت نكت ملو « ةيبرعلا ف اضبأو هلوصأو هقفلا ىف وأ تاءارقلا

 )١( تايفولا تاوف ساحنلا نبا عجار 5/ "0١ةياهنلاو ةيغبو ١5/ 18ةرهازلا موجنلاو ١18/4

 سايب /؟9 ةنماكلا رردلا ليقع نبأ ةهحرت ف عجار (؟) 55/0 تارذشلاو ” ص ةاعولا
 م؟هةص ةيوحنلا سرادملا انباتكو 581 ص ةيغبلأو ةيادبلاو "80/؟ تايفولا تاوف غئاصلا نبا ىف رظنا (؟)
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 نوعضب ةيبرعلا خويش نم نوريثك لظو .وحنلاو ةغللا ةساردب ىنعت ىهوالا ىبرعلا ملاعلا لك ىف

 . هتارصتخمو وحنلا نوتم نم ريثك ىلع مهبالطل حورشلا

 سانلا ناسل ميقتسيال ذإ « ةطيشن ماشلاب ةيبرعلا تاسارد لظتو نييناثعلا نمز ىلإ ىضمنو

 لك ى ءاملع ال ىربناو ةيملعلا تاساردلا عيمج تلظ دقل لب « اهنودب ميكدحلا رك ذلل مهتوالتو

 ءاملع هيف رهظف كلذ نم هبيصن وحنلا ذخأو « ةلصفم ةبترم ةسارد بالطلل اهنوسردي عورفلا

 هلو « ةرجهلل ٠١5١ ةنس قوتملا ىميلعلا نيدلا نيز نب ؟'"نيساي خيشلا مهتمدقم ىف نوببان

 حضوأ وأ حيضوتلا ىلع حرش وهو « ىرصملا ىرهزألا دلاخ خيشلل حب رصتلا حرش ىلع ةيشاح

 وحنلا بتك نم اباتك كرتي دكي مل نيساي خيشلا نأ ىلع حوضوب لدت ةيشاحلاو . ماشه نبال كلاسملا

 نم هنمز ىتح نيب رصمو نيبسل دنأو نييدادغبو نييفوكو نيي رصب نم ةاحنلا ءارآ عمجت ىلا ىربكلا

 لب . نايح ىبأل (وحنلا لسع ) بّرعلا فاشتراو ماشه نبال ىغملاو ىطويسلل عماوملا عم لثم

 « ةيوحنلا بهاذملا ةمثأ نم «. ووقبس نم ىلإ هزواجتو « شيعي نبا دنع وحدنلا ةءارق ىف نعما دق

 ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلا تإئانلق اذإف ٠ ىربك ةيوحن ةعوسوم هبشيام ىلإ هتيشاحم لوح ثيح

 . نيغلابم نكن مل ةيويحلا نم ليلق ريغب ُقْفْخَت ةطيشن لازتال تناك نييناؤعلا نمز ىف ماشلاب

 اقيثو الاصتا نيلصتم ماشلا ءازغشب اندجو دقتلاو ةغالبلا ثحابم ىلإ ةغللاو وحنلا انكرت اذإو
 ةيونعملا تانسحا نم ءارعشلا هيف هعنطصاامو سابعلا ىب مايا لوال رعشلا قف ثدح ىذلا روطتلاب

 نمزل ىماشلا رعاشلا يباّتعلا ىلع ظحاجلا كلذ ظحاليو « عيدبلا مساب دعب ايف ىعس امم ةيظفللاو

 لازيامو . لوألا ىنشابعلا رصعلا ىف نيددحملا معز '"راشب وذح ىذتحي ناك هنإ لوقيف ديشرلا

 اهذختيل ىتح اهيمني نأ :ديلولا نب ملسم عاطتسا ىتح تانسحملا كلتب نونعي نويسابعلا ءارعشلا

 نيوكت نم ةرظتنملا ةياغلا اهب غلبيو هنم اهوانتي نأ ىماشلا رعاشلا ءامت وبأ ثيليامو ء هل بهذملاك

 مف وه ) . ىناهبصألا جرفلا وبأ لوقي هيفو عيدبلا مماي ملسم هيمسي ناك ىذلا ديدجلا ّبهذملا اذه ٠

 ةعاج هيف هعبتو فيطللاو عيدبلا سنجلا اذه بقل وهو عيدبلاب فورعملا رعشلا لاق نم لوأ اومعز

 بهذم هيمسن نأ « ىثرعلا رعشلا ىف هههاذمو نفلا » انباتك ىف انرثآو . 01 قاطلا مام وبأ مهرهشأ

 رشن هناويدب ةقحلملا ديلولا نب ملسم ةمجرت رظنأ () ا ىحملل رثألا ةصالخخ نيساب .ب خيشلا ف رظنا 1(

 ناهدلا ىماس روتكدلا . ظ ارارم رص تعبط هتيشاحو

 51/1١ نييبتلاو نايبلا (؟)
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 وحن ىلع ىونعملا فرخخزلا لمشي ايك ةفورعملا ةيسحلا هناولأو عيدبلا لمشي ىبح قيمنتلا ىأ عينصتلا

 ةرجهلل 77٠ ةنس ىلاوح ىفوتملا مامت وبأ ماشلا رعاش لاح لك ىلع . 27 مامت ىبأ دنع كلذ انروصام
 هتروص هاطعأو هلاتكا لبق ديلولا نب ملسم نع ديدحلا بهذملا اذه قربلا ةعرسسب قلت ىذلا وه

 نم دقنلاو ةغالبلا بتك عنص ىف ترخأت دق تناك نإ ماشلا نأ ىلإ صلخن كلذ نمو . 2" ةيئاهنلا

 رعاشلاو بتاكلا ىباتعلا دنع ايك ارعشو ارثن مالكلا ةغالبب قرلا ىلإ تقبس اهنإف ةيرظنلا ةهجولا
 . عزانم ريغ هنمز ىف رعشلا ءاول لماح مامت ىبأو غيلبلا

 اهيلإ تحمط املاط ةيبدأ ةيدقن ةقلح ربكأب قتلن ىتح ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف اليوط مدقتنامو
 ةيبرعلا ىوقلا لطب ةلودلا فيس لوح تنوكت ىتلا بلح ةقلح دصقنو « نييماشلا ءارعشلا راظنا

 بهو « ارعاش افقثم اليبن ابرك اعاجش لماكلا ىبرعلا ىنعملاب اديس ناكو . نييطنزيبلل ةعراصملا

 بلح اهب سفانُت ةيبدأ ةكرح ثادحإل هلامو ىه اهبهو امك « مهقْحَّسو نييطنزيبلا برحل هسفن
 فتلاام ناعرسو « راظمم لك ءارعشلاو ءاملعلا ماركإ ىف هترهش تراطو « اهيلع قوفتت مل نإ دادغب
 ةاحنلاو نييوغللاو ميجنتلا ءاملعو ءابطالاو ةفسالفلا نم افنا مهنع انثدحن نم هفنك ف شاعو هلوح

 ةودنلا هذه ىلإ لبقأ الإ ماشلاو لصوملاو قارعلاو ناريإ ىف هبان رعاش قبي مل امنأكو ءارعشلا نم ةرثكو

 ىوغللا ىتج نبا لاثمأ ءاملعلا نم هلوحو « الاوط تاونس عست ىبتملا اهيف شاع ىتلا ةيركفلا

 هنوسرادتيو هرعش نونودي مهو « ىمزراوذلا ركب ىبأ لاثمأ باتكلاو ىمانلا لاثمأ ءارعشلاو

 ناكو « اريغصو اريبك : نيحرش هناويد حرشو - انب رم اي- ىنج نبا همزلو . هلوح هعم نوشقانتيو
 قاس هريبعت وأ هرعش ىف ةظفل نع لكس اذإ ناكو . هل ريظنال ةغللا ىف ةجح هاري ىسرافلا ىلع وبأ

 ٠ © هدئاصق ىلوأ ةلودلا فيس دشنأ نأ فداصتو « برعلا راعشأ نم ةريثكلا دهاوشلا هيلع
 همجاس هافشأ ممدلاو اَدِعْسُت نأب 2ةميساط هاجشأ معبرلاك اكوافو ىو رث مب ور سا جارق# 6 جرا رق 8 8 كَ

 وهو ايضام العف همشوت « هاححش لاقي امعأ بييلقلا ابأاي : هل لاف ارضاح هيولاح نبا ناكو

 دسف نأ ىف امس كلذ ناكو . 29 كيلإ رمألا لصو اف تكسا : بيطلا وبأ هل لاقف ليضفت ةغيص

 ىشأ هنإف عمدلا ىعم ابكسا : هيبحاصل لوقي .ءاكبلا ىف 2 رشن - ةرشاعلا ةعبطلا ) ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا )١(
 . سرد اذإ بحملل اجش رثكأ عبرلا نأ امك ليلخلل مم نص (فراعملا راد
 مهاربإ لضفلاوبأ دمحم ذاتسألا قيقحتب ءابلألا ةهزن (4) ؟40 ص هيهاذمو نفلا (؟)
 . 758 ص (رصم ةضهن راد رشنو عبط ) . برعلا ةداع ىلع هل نيبحاص تيبلاب ىبنتملا بطاحي ()

 ةدعاسملاب : !اذعست نأ . هسراد : همعاط . هنزحأ : هاجشأ '
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 نأ عاطتساو. « ةنيغضلا هل نكي هيولاخ نبا لظو . ةلودلا فيس دنع ىبنتملا ماقم لاوط نيبام

 ريغ لإ بلح رداغي ىبتملا لعج امم « ةلودلا فيس لوح اوناك نم ضعب و ساأرف ابآ هيلع بلو

 فيس ةقلح ىف ىبنتملا رعش لوح ىوغللا دقنلا نم رابغ رخآل نيح نم دقعني ناك هنأ مهملاو . بام -
 ىف نورواحتي اوناكام اريثكو « ةقلحلا ءارعش نيب دقعنت تناك دقنلا اذه نم روصو « ةلودلا
 ههيقباس راعشأ وأ مهراعشأ نودشانتي كلذ ءانثأ مهو « ءارعشلا نم مهوقبس نمم مهتاقرس

 روصو « ةيبدألا ةكلملا لقصي ىذلا دقنلا نم روص اهعيمجو . ىرخأ نينجعبتسمو ةرا نينسحعتسم
 بصخ دقن نم ةقلحلا ىف ناك امب دوزت نم دحأو روهشملا بتاكلا ىمزراوخلا ركب وبأ كلذ «

 كلت الإ ىب غلبملا اذه غلبو ىناسل َّدَح فهراو ىنهذ لقصو ىمهف ذحشو ىبلق قتفام » : لاقف

 بابشلا نصغو « ىسفن ءازجأب تجزتماو ىظفحي تقلع ىّتلا ةيبلحلا فئاطللاو ةيماشلا فئارطلا
 , 0)2 بيشق ةئادحلا ءادرو بيطَر

 هو رش اهبكنمضد وهف 4 ىوغللا هدش هوجو تسد دعت كلقو ع ءالعلا ىلأ ةقلخلا هذه دعب ةتلتو

 عجارو - نب ره يك دمحأ زجعم م يم و ىتتملا تاويدو اسبح تاويد هاّمسو مامع ىلأ نيواودل

 ىرتحبلاو همسا وهو ديلولا ثبع - انفلسأ ايك - هناويدل هحرش ىمس كلذلو هل اًدقان اًرارم ىرتحبلا

 ع ةثالثلا ءارعشلل هحورش ىف ملكتي وهو . ةحضاو ةيروت نم هيف ال باتككلل مسالا راتخاو « هبقل
 مه دفتني اناصحاو مه رصتني انايساو « مييلع لحخأامو مهريع نم مهذخامو بسب رع نع مهراعشا ْئ

 نارفغلا ةلاسر ىف ءالعلا ىبألو . هيف اطخأ ىبنتملاو مامت ابأ نأ ني ال - عاطتسا ام -- هيجوتلا عم

 ءارعشلا قلي هلعجو ةنجلا هلخدأ نيح حراقلا نبا هقيدص ناسل ىلع لوألا ممسقلا ىف هارجأ ريثك دقن

 ةيوحنلا اهبيكارتو ةصيوعلا اهظافلألو راعشألا ةياورل اعونتم ادقن كلذ ءانثأ ضرغيو زاجرلاو

 اباتك ىسلبارطلا دحما روتكدلا ةلاسرلا ىف دقنلا اذه نم ىوسو . اهيفاوقو اهنازوأ ىف بويعلا ضعبو

 دجن ذإ نيينامعلا مايأ ىتح ماشلا ىف اطيشن دقنلا لظيو «نارفغلا ةلاسر ىف ةغللاو دقنلا » : ناونعب

 ةيه ) امه ع ىبدالا ,نيراتلاو دقنلا ق نيسيفن نيباتك فلؤي ١١ ا/ا“ ةنس قوتملا «9) ىعيدبلا شسوي

 نيب اتكلا ف ضرعيوهو ؛ ىبنتملا ةيشيح نع فشكلا ىف ىبنملا حبصلا هو« مامت ىبأب قلعتي امف مايألا

 لصتي اهم اريخ كرتي داكنالو 5 هيف نيقباسلا داقنلا ءارا ضرعي امك اءلصقفت اًضرع نيرعاشلا ةريس

 )١( نيدلا ىبحم دمحم قيقحستب) ىلاعثلل ةميتيلا ١ رثألا ةصالخ ىعيدبلا ف رظنا (؟) 4/51١ .
 (ديمحلا دبع ١/١4 ٌْ



9 

 نيعراب نيبدقن نييخيرات نيثحبم ىلإ نيباتكلا ليحي امم امهراعشأي لصتي ايدقن ايأر الو اههتريش

 ظ . نيرعاشلل
 هذه يف ال ردص باتك لوأ ناكو « اعساو اًماتها ةيغالبلا تاساردلاب ماشلا تمتهاو

 5455 ةنس قوتملا دمحم نب هللا دبع ىجافخلا نانس نبال ةحاصفلا رس 7 تاتك تاساردلا

 اهل مّدقيو ةحاصفلا ةيضق شقاني - هناونع نم حضتي ايك - باتكلاو . ءارعشلا نيب هل مجرتنسو

 ةصاخخ اهلعجيف « ةغالبلا نيبو اهنيب قرفلا روصي مث « اهجراخمو تاوصألا ماكحأ نع ثيدح
 ةملئكلا ىف ةحاصفلا تافص لوانتيو . ىناعملو ظافلألا لمشت ةماع ةغالبلا لعجيو ظافلألاب

 ةغالبلا نم اهب طبتريامو ةحاصفلا نونفب لصتت ةقيقد تاليلحت ىف ضوخيو « مالكلا ىف مث ةدرفمل
 بباتك هلو « ءارعشلا نيب هل مجرتنسو 584 ةنس قوتملا ذقنم نب ةماسأب قتلنو . هتانسحمو عيدبلاو

 ةسمخ باتكلا ىف اهنم ضرع دقو « ةيعيدبلا تانسحن اب ىنعي هيف وهو « رعشلا دقن ىف عيدبلا هامس
 8١+ ةنس ىفوتملا ميركلا دبع نب دحاولا دبع قشمدلا « ىناكلمْزلا فئنصيو .'انسحم نيعستو
 دبعل زاجعإللا لئالد باتكب هتمدقم ىف لاق ايك هيف ءاضتسا « نايبلا لع ى نايبتلا » ناونعب اباتك
 ثحابملا ضعب ماحقإ عم عيدبلاو نايبلاو ىناعملا مولعب لصتت ةريثك ثحابم هيف ضرع دقو « رهاقلا

 ىذلا ىوحنلا ىلاعلا ىبسلدنألا كلام نب دمحم نب نيدلا "”ردبب اعيرس قتلنو . ةيقطنملاو ةيوحنلا
 ىك اكسلل حاتفملا باتك صيخلتب ىنعو « ةيوحن ثحابم هيبأ لثم هلو « ةاحنلا نيب افنأ هنع انثدحت

 تاديقعت نم هرصتخم وأ هصخلم ىلخأ دقو ( عيدبلاو نايبلاو ىناعملا مولع ق حابصملا ١ هباتك ق
 ىملعل اليذ - ىكاكسلا لثم - عيدبلا لعجي ملو « ةيفسلفلاو ةيمالكلاو ةيقطنملا حاتفملا باتك
 ةعبرأ هتانسحم نم ىصحأ دقو . هباتك ناونع نم حضتي امك القتسم الع هلعج لب « نايبلاو ىناعملا
 . انسحم نيسمخو

 احضاو اقيقد اصيخلت فلأ نأ 78 ةنس ىفوتملا ىشمدلا ىنيوزقلا !** بيطخلا ثبلي ملو

 ةيغبلاو "648/8 تارذشلاو 777/97 ةرهازلا موجنلاو 1[ روطت ةغالبلا و انياتك باتكلا اذه ليلحت ىف رظنا )١(
 : خيراتو روطت : ةغاليلا » هباتك ليلحم ق رلظناو 405 ص . ١٠67 ص (فدراعملا راد عبط ) خيراتو

 . "95 ص م١/85 ىزيرقملل كولسلا ىناكلمزلا ةمجرت ىف رظنا (؟)
 ١١٠١/5 رجح نبال ةتماكلا رردلا ىف بيطخلا رظنا ©5) ص ةاعولا ةيغبو 784/6 تارذشلاو 15/8 ىكبسلاو
 ى عجارو ١؟7/5 تارذشلاو 618/6 ةرهازلا موجنلاو ص « خيراتو روطت ةغالبلا » هباتك ليلحت ىف عجارو 7

 مابه ,ص «ه خيراتو روطت : ةغالبلا ١ هبباتك ليلحم . 14

 . اهدعب امو ىكبسلاو ا/١/78 كولسلا نيدلا ردب ةمجرت قف عجار (*)



 ا
 حبصأ ثيحب حورشلا نم اريثك هل اوبتكب نأو ةغالبلا ءاملع نيب عيدي نأ هل بتك حاتفملا باتكل

 : ةغالبلا مولع اياضف طسبب ىنعو . مويلا ىلإ هنمز ذنم ابرغو اقرش اهنونفو ةغالبلل ةسازردلا رول
 . هصيخلت اهب ىظح ىلا ةرهشلا سفن هلو . حاضيرالا هامس هل ناث فاتك ف عيدبلاو نايبلاو ناعما

 نآرقلا مولع ىلإ قوشملا دئاوفلا » هباتك 75١ ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ةيزوجلا !'' يق نبا فئصيو
 صقتتو . عيدبلاو ىناعملاو نايبلا نونفو ةغالبلاو ةحاصفلا نع ثدحتي هيفو « نايبلا مولعو
 نيب هل مجرتنسو 54 ةنس ىفوتمللا ىدفصلا هرصاعي ناكو . بيوبتلاو بيترتلا ةقد باتكلا
 ؛ عوبطم وهو سانجلا نانج باتك هيف هلو سانجلا : عيدبلا نونف نم دونف ةثالثب ىنعو.« نيخرؤملا
 ةيرصملا بتكلا رادبو مادخحتسالاو ةيروتلا ىف ماتخلا ضف باتك امبيف هلو مادخحتسالاو ةيروتلاو
 هللا ىلص لوسرلا حيدم ىف دئاصق ىهو اهحورشو تايعيدبلا فيلأت نمز ىف حبصنو . هنم ةطوطنمم

 ةنسب قوتملا ىومحلا ةجح نبا مظنيو . عيدبلا تانسحم نم انسحم اهيف تيب لك نمضتي ملسو ؛يلع
 ةئام وحن هدنع تغلب دقو « عيدبلا تانسحم اهيف ىصحأ انس نيعبرأو نينثاو ةئام ق ةيعبدب ملاثا/

 ةيدقن ةيليلحت تارظن ىلع لمتشي ذإ « بدألا ةنازخ قحب هامس الصفم احرش اهحرشو انسحم نيعبرأو
 اردصم حبصي ثيحب « كيلاملاو نييبويألا نمز ىف ةصاخو ءارعشلاو رعشلاب لصتت ةريثك ةيغالبو

 ءارعشلل ةعيدب تابختنم عم « بقحلا كلت ىف ىماشلاو ىرصملا نيبدألا نع نوبتكي نمل اهم
 الصتم تايعيدبلا طاشن لظو . تايكلا نيب هل مجرنسو 2« فهرم ىدأ قوذ ىلع لدت تاتكلاو

 لك عمو !'”ناتيعيدب عضوملا اذه ريغ ىف هل مجرتنس ىذلا ىسلبانلا ىتغلا دبعلو « نيينامعلا مايأ

 ظ . اهب صاخخ حرش ةيعيدب
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 مالكلاو هيتفلاو 7-2 ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 نم ىلوألا جاوفألا عم مالسإلا اهلخد ذنم ميكجلا ركذلا ةءارقب ىَتعُت ماشلا تذخأ

 ةرجهلل 77 ةنس قوتملا قشمح ىضاق ءادردلا وبأ لوألا ردصلا ىف اهئارق مهأ نمو « ةباحصلا

 ناك هنأو كلذ ركذ انب رمو . هيلع ةءارقلل سانلا عمتجا قشمد عماج 2 ةادغلا ىلص ادا داكو

 ١1١35 ]. ٠ ص 71/4 رجح نيبال ةنماكلا رردلا قل نبا َق مجار 6

 ب ١ : + ةغالللا . . 1 4. 3

 خيراتو روطت : ةغالبلا انباتك ىف ايهتع ثيدحلا رظنا (؟) تاقبطو 749/٠١ ةرهازلا موجتلاو ١/9 علاطلا ردبلاو

 اهدعب أصو 14 ؛ خيراتو روطت : ةغالبلا ١ انياتكو 7/١ صح ىطشلل ةلبانحلا
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 افلا مهدجوف هدنع نوءرقي نم اموي دعو « اقيرع ةرشع لك ىلع لعجيو ةرشع ةرشع سانلا لعجي
 ء ميكحلا ركذلا ةءارق ىلع اعب رس ماشلا ىف سانلا لابقإ حضويام كلذ ىف لعلو ' اقينو ةئاتسو ٠

 رماع نب هللا "'"ديع قشمدي سانلا ءارقإ ىف ءادردلا ابأ فلَحو . اهدجاسم ىف هب نوٌودب اولظو

 ذخاب فتكي ملو  نوأرقي نمم هدنع ةرشع ىلع اقيرع ناكو ةرجهلل ١18 ةنس قوتملا ىترعلا ىنعلا

 ناكو « نآرقلا هيلع أرقق « باهش ىبأ نب ةريغملا هيلإ فاضأ دقق هيلع هضرعو هنم هعاعسو نآرقلا
 هراتح لعب دهاحم نبا لعجام هتءارق ماكحإ نم غلبي نأ عاطتساو . نافع نب ناهع ىلع هأرق ةريغملا

 لتاوأ ىف دهاجم نبا لوقيو « ةءارقلا ىف ماشلا لهأ مامإ قحب ناك ذإ ء نيمّدقملا ةعبسلا ءارقلا نيب

 ةءارق ماشنا لهأ ىلع لاغلاو » : لوقيف « دوعب م ةريزجلاو ماشلا لهأ هتءارق ىلع : عبارلا نرقلا

 ةوالت رماع نبأ ةءارق ىلع ةبطاق ماشلا لها لازال » : هتمجرت ق ىرزحلا نبا لوقيو « رماع نبا

 . ه ةثامسمخخ ةنس نم بيرق ىلإ انيقلتو ةالصو
 عماجلا مامإ قشمدلا ى رامذلا تراحلا نب 7 ىبحم قشعدب هتءارق ىلع رماع نيا فلخو

 مين نب "" بويأ : قشمدي ناذيملت رماع نبا ةءارق ىلع مايقلاب هقلخو ١48 ةنس ىوتملا ىومألا
 ءارقالا خيشو قشمد عماج مامإ ناوكذ نب هللا 14” دبع اهذخأ هنعو ١98 ةنس قوتملا قشمدلا

 لبق قوتملا هنمز ىف قشمد لهأ خيش دلاخ نب © كلارع ىناثثلا قيملتلاو 941 ةتس قوتملا ماشلاب
 مهئرقمو ميبيطعخو قشمد لهأ مامإ رايع ني ؟"”ماشه اهذخأ يمت نب بويأ نعو هنعو ء نيتثامل
 نبا قيرط : ناقيرط ماشلا فر ماع نبا ةءارقل حبصأ كلذيو . 748 ةنس قوتملا مييتفمو مهثدحمو
 نع اهذخأ ىلوالا : دهاجم نبال ةعيسلا هباتك ىق نالباقتت امهو « راع نب ماشه قيرطو ناوكذ

 ناك هنأ ظحالن نأ دبالو  ركي نب دمحم نب دمحأ نع اهذخأ ةيناثلاو ٠ ىلغتلا فسوي نب دمحأ
 .داح نب ةيتع ةنيدملا لزن دقف ىاثلا نرقلا ذنم تح رماع نيا ةءارق ريغ ةءارق هسفنل راتخا نم ماشلاب

 لثملابو « "9 هتءارق نيروهشملا ءارقلا دحأ عقان نع أو كلام مامإلا ىلع أطوملا ارقف ء قشمدلا ...
 لانه نوكي نأ لغيو . 718 ةنس قوتملا رهسم نب ىلعألا دبع ىناسغلا ©*رهسموبأ هتع اهذخأ
 . ةعيسلا ءارقلا نم هريغ وأ ةكم ئراق ريثك نيا ةءارقب اوءرق نورخأ

 404/9 ىرزجلا نبا (4) 2١ ةعبسلا باتك هديئاسأو هتءارقو رماع نيا قف عجار (1)
 ه١/3١ ىررشلا نبا 42١ و١١ 1 اق نم فشراعلل راد رثن قفصتب دهام نبال

 61/7 ىرزتلا نيا 9) 197/١ ىرزتلا نيل ءارقلا تاقيلطع باتكو

 145/31 ىرزلا نيا (9) 3/19 ىرزتللا نيا 99١

 مهد 1 ىرزلا نيا 69 1197/1 ىررقلا نيا (*)
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 بالطلا ةدافإل بلح ىف رتصت دق ناكو ةلودلا فيس طالب ىف هيولاخ نيا ركذ انب ٌرمو
 نع اهلمح دق ناك ذإ ء عيسلا تاءارقلا ضرع ايف -- مهيلع ضرع هنأ نظنو ء نينسلا تارشع

 ا دهشيو . افورعم اياتك تاءارقلا كلت هيجوت ىف هل نِإف اضياو « ىرزجلا نبا ركذ ايك .دهاحم نبا

 ىقوتملا ىبلحلا نويلغ نب معنملا 27 دبع بيطلا وبأ وه اريبك اتراق نيببلحلا هذيمالت نيب دجت اننأ لوقت
 ةنس قوتملا (") رهاط هيا هذيمالت مهأ نمو ء عيسلا تاءارقلا ىف داشرإلا باتك هلو 788 ةنس

 روهشملا ريسيتلا باتك بحاص ىنادلا ورمع ىلا ذاتسا وهو ناقلا تاءارقلا ىق ةركذتلا ىلّوم 6

 ىف ةيلع اندمتعاام نيب نم ناك هنأ ةعيسلا باتكل ىلوألا ةعبطلا ةعدقم ىف انركذو . تءاءارقلا ف

 ظفتحم دهام نبا ذيملت ىسرافلا ىلع ىنأل عبسلا تاءارقلا للع ىف ةجحلا باتكل ةطوطخم هقيقحن

 لمح هوبأ ناك ايرو . نويلغ ني رعتمل ديع نب رهاط طخي ىلوألا اهتادلجيو ةرهاقلا ةعماج- ةيتكم اهب
 رابجلا "” ديع فتصيو . اني رم ايك « بلحي هماقم نيح ةرشابم ىضرافلا ىلع ىلأ نع باتكلا اذه
 خيش ىزاوهألا ىلع نب (** نسحلاب قتلتو . تاءارقلا ىف ىبتحنا باتك 470 ةنس قوتملا ىيسوسرطلا
 رثكي ناكو 841 ةنس فتم اهتطوتسا دق ناكو 5 ةنس هتافو ىتح ةتاعبرأ ةنس ذنم قشمدب ءارقلا

 نييبت : هباتك - دعي ايق - ركاسع نيا فتص هلجأ نمو « ةيرعشألاو ىرعشألا ىلع ةلمحلا نم

 نارقلاو تاءارقلا ىف ةريثك تافلؤم هل تناكو ء ىرعشألا نسحلا ىنأ لإ بسن ايف ىرتفملا يذك

  همولعو

 دبع ناحطلا © نياب قتلن ىبح ماشلا ىف ارمتسم همولعو نارقلاو تاءارقلا ىف فيلأتلا لازيامو

 باتك اهنم نازقلا مولع ىف ةديفم فيناصت هلو 88- ةنس لوح قوتملا بلح ليزن ةملس نب زيزعلا
 ىدنكلا 9 نملا ىلأي نييبويألا مايأ ىف قتلتو . تاءارقلاب عسأو ملع ىلع ناكو « ءادتبالاو فقولا

 وهو رشعلا تاءارقلا أرق هنإ لاقيو نيرمعملا نم وهو 5176 ةنس قوتملا قشمد ليزن نسحلا نب ديز

 ع ب

 ه"إ ةرهازلا 29 هانرقلا تاقيلط نولغ سس محتمل دبع َّىق رظنا 2(

 ؟4ه/١ ىرزخلا نبا تاحطلا نبا ق رظنا (ه) ممل ىكيسلل ةيعقاشلا تاقبطو

 مجعمو 79/١ ىرزجلا نبا نملا ىلا ىف عجار (+) مس4/؟ ىرزحلا نبا هرعاط» ىف مجار (؟)

 ةياهنلاو ةياديلاو 0/9 ماشلا ططعو 55/1١ ءايحألا 01/31 ىرزحلا نيا رابخلا ابع قفا رظنا ()

 ممم" ناكطخ نياو ٠١ ةاورلا هانإو “١/9 موجدتلاو 7٠/1١ ىرزملا نيا ىزاوعألا ىف محار (5)
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 ىلع ىواخسلا نيدلا ؟'" هلع هذيمالت نمو . ةنس نينامثو اثالث تاءارقلا أرقي لظو نينس رشع نبا

 7151 ةنس قوت ىبح ةنس نيعبرأو افين سانلا ئرققي لظ دقو قشمدب ءارقالا خياشم خيش دمحم نب

 ءارقلا لاج اهنمو « اهحورش لجأ وهو ةيبطاشلا حرش اهنم ريسفتلاو تاءارقلا ىف ةريثك تافنصم هلو

 ىلو ىلع نب دمحم «) حتفلا وبأ قشمد ىف ةءارقلا اورّدصت نيدلا هذيمالت نمو . ءارقالا لايكو

 ىربكلا ثيدحلا ةخيشم ىلوت 558 ةنس قوتملا ةماش وبأو « حلاصلا مأ ةبرتي ةءارقلا ةخيشم

 ةنس قوتملا ىواوزلا مالسلا دبع ىضاقلاو « نيخرؤملا نيب هتمجرت رداصم ركذنسو « ةيفرشألا

 ةيح اصلا ةبرتلاب ىربكلا ءارقإلا ةخيشم ىلوت « ةيكلاملا ءاهقف نيب هتمجرت رداصم ركذنسو 4١

 ترقلا ى ماشلاب ءارقلا رابك نمو . ماشلاب ءارقإلا ةساير تبتنا هيلإو حتفلا ىبأ اهخيش ةافو دعب

 تيب قرقتسا مث بلحو قشمدب فاطو رصمب تاءارقلا سرد «'ىسدقملا ةرابج 29 نبا نماثلا

 (؟) ناهري هرصاعي ناكو . 7/78 ةئس قوت ىّتح ةيبرعلا مولعو تاءارقلل اسردم هنطوم سدقملا

 اهب سانلا ئرقي ناكو ٠/0 ةنس فوت ىتح- سدقملا تيب راوحي ليلخلا ةدلب نطوتسا ىربعجلا نيدلا
 ةأح ىضاق ىزرابلا نباب قتلنو . ةرشعلا تاءارقلا ىف ةرربلا ةهزن باتك تاءارقلا ىف فّئَّصو

 لازنامو . ةعبسلا تاءارق ىف ةعرشلا باتكو ةيبطاشلا ىلع حرش هلو /ا"8 ةنس قوتملا ماشلا ىفمو

 ةنس قوتملا دمحم نب دمحم ىرزجلا 2" نبا ىلإ لصن ىّتح تاءارقلا ىف ةيماش تافلؤم نع أرقن

 وهو ءارقلا تاقبط ى ةياهنلا ةياغ باتكو روشنم وهو رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا باتك هلو مان

 قشمدلا ىلمرلا نيدلا سمش هدعب ظافحلاو ءارقلا رابك نمو . مهنع ثيدحلا ىف ىساسألا انردصم

 تاءارقلا ىلع بكا ابيفو اهئايلع ءاقلل قشمد ىلإ لحرو ةلمرلاب دلو « دمحم نب دمحأ نب دمحأ

 تاءارقلا تلظو . 487 ةنس قوت ىتح ىبومألا عماجلاب ءارقإلا ةخيشم ىّلوتو « هقفلاو ثيدحلاو

 اهنيب نوعمجبي ةيناث ةراتو « ةرات ءاملعلا ام درجتي « ثيدحلا رصعلا ىتح نييناعلا مايأ ةطيشن ماشلاب

 . ةيبرعلا مولع وأ هقفلا وأ ريسفتلاك مولعلا ضعب نيبو

 ىريطلا جرخأ اذإ ىتح « ميركلا نآرقلا ريسفتب تينع تاءارقلاب ماشلا تينغام وحن ىلعو

 مقر رردلاو 7١/١ ىرزجلا نيا ىريعجلا ىف عجار (4) 00/0 ءايدألا مجعم ىواخسلا نيدلا ملع ف رظنا )١1(
 ؟49/1 تارتشلاو اا تاقيطو ١١/17" ةاورلا هاينإو 4٠/٠" ناكلخ نياو

 ءازقلا تاقبط هياتك ىف هسفنل ىرزجلا نبا مجرت (©) 1997/8 ىكيسلاو ةاخ/١ ءارقلا

 ضعبل هتافو ةنس نع ةدايز ةمحرتلاب تقحلأو #' 5 ١١/5 ىرزجلا نبا عجار (؟)
 فراعملا ةرئادو ١5١ ىونكلل ةيهبلا دئاوفلا رظناو هديمالت عقر رردلاو ١١1/١ ىرزجلا نيا هرايج نيا ىف رظنا (؟)
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 - ىفوتملا رسفملا قشمدلا ةيطع نب هللا "7 دبع وه مهم رسفم اهل اناقليو « هسردت هيلع تبكأ هريسفت

 ظافلألا ىناعمل هريسفت ىف اهمدختساو ىبرعلا رعشلا تايبأ نم فالآلا ظفخي ناك م88 ةنس

 ىف اناقليو . ميركلا نآرقلل © ريسفت هلو 40 ةنس قوتملا بويأ نب ميلسب هدعب قتلنو . ةينآرقلا
 ةيبرعلا ةريزحلا ىف دهزلا ءارعش نع ثيدحلا ىف هل انضرع ىذلا ىكملا رفظ نب دمحم نيدلا رون مايأ

 . 9 « ةايحلا عوبني ١ ىمسملا هريسفت اهيف فلأو هتايح نم ةرخآب ةاح نطوتسا 818 ةنس قوتملا

 سردي اهب ماقأو ىونزغلا ميهاربإ نب 27 ىلاع وه ىرشحمزلا ةذمالت نم ذيملت بلح نطوتساو
 نطوتساو .ريسفتلا ريسفت هامم نيدلحم ىف اريبك اريسفت فلا اهيفو 0817 ةنس هتافو ىّتح فنصيو

 نب زعللو . عوبطم وهو همتي مل قوص ريسفت هلو "18 ةنس قوتملا ىبرع نبا ريبكلا وصلا قشم
 ريسفت ةيعفاشلا ءاهقف نيب اهيف هل انضرع ىذلا رصم ليزن قشمدلا ىعفاشلا هيقفلا مالسلا دبع

 . هنم ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد فو « ىغالب

 امأ « ةيميت نباو ىزرابلا نب هللا ةبه امه نيريبك ني رسفمب نماثلا نرقلا لئاوأ ىق قتلنو

 ةيبطاشلا ىلع حرش هلو ماشلاب ىعفاشلا بهذملا ةخيشم تبتنا هيلإو ةاحل ايضاق ناكف هللا ( ةبه

 نبا امأ . 784 ةنس قوت تادلحم رشع ىف نآرقلا ريسفت ىف نانجلا تاضور هلو « تاءارقلا ىف
 دقو ىنارقلا ريسفتلا ىف هجبنم انه ضرعنو ؛ ةيملعلا ةكرحلا ىف هنع لصفم ثيدح انب رم دقف ةمدت

 نمحرلا ةروس » : انباتك ةمدقم ىف هانلمجأ اهلالخ نمو « ريسفتلا لوصأ اهناونع ةلاسر ف هروص

 ىلعو ريضافتلا ىف ةسوسدملا تايليئارسإلا ىلع لمح هنأ نيحضوم « ةساردو ضرع : راصق روسو

 مهريسافت ىف ةفوصتملا ىلع لمح امى هتارابعو نارقلا ظافلا نولوؤي نيذلا ةينطابلا ةعيشلاو ةلزتعملا

 انايحأ نآرقلا في مل نإف نآرقلاب نآرقلا ريسفت ريسفتلا قرط ريخ نأ ىأرو « ىبرع نبا ريسفت لثم نم
 . ىناعم مهنم اوفرعو مهوشياع نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ىوبنلا ثيدحلا ىلإ رسفملا عجر

 ةعيرشلا مولع قمعتو ةيبرعلا ناقتإ نم هب لصتيامو هلك كلذ ءافيتسا دعبو . مركلا نارقلا
 ىف دبتحي نأ رسفملا عيطتسي ةيغالبلا هصئاصنمل هقوذت نسحو نآرقلا تالالد ىلع ةقدب فوقولاو
 نيتريصملا نيتدوعملا ىنروسو رونلا ةروس لع هجم قبطو . ةليدس تاطاشتسا طبشتسو ريسمتلا

 ةيادبلاو 494 ص اغبولطق نبال مجارتلا جات ىف هعجار 5١( نيرعسفملا تاقبط قشمدلا ةيطع نسا ىف رظنا (1)

 “١١4/117 ةياهنلاو ١6/54 نالكوربو ١78/14 ةرهازلا موجنلاو 4 مقر ىطويسلل

 ١٠١ مقر "ج رردلا ىزرابلا نبا ىف رظنا (5) 41/4 ىلع دركل ماشلا ططخخ (؟)

 ١١94/5 تارذشلاو "ها/؟ ءارقلا تاقبطو مال/؟ ىدرولا نبال رصتخلا ةمتت (9)
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 اهبنومضم ق ثحم ىلإ ةعركلا ةيال هريسفت لوحتيو . باتكب ديحوتلا وأ صالخاللا ةروس صحو

 . ةعسصح نارقلا ل المت نم

 ف حضتيام ومن ىلع ةيزوجلا مق نبا هذيملت مكحلا ركذلا ريسفت ىف ةيميت نبا جين جين

 دمحأ ىبلخلا (17نيمسلا هرصاعي ناكو . نيتذ ٌرعملل هريسفت ىفو « نارقلا ءاسقأ ف نايبتلا » . هباتك

 ء ادلجم نيرشع ىف مخض ريسفت هلو 755 ةنس قوت اهبو رصم لزنو ائرقم ايوحن ناكو فسوي نب

 د ؛ نارقلا ماكحأ ىف باتكو « نوصملا ردلا مساب تادلجم ةثالث ىف نارقلا بارعإ ىف باتكو

 "7 نباب قتلنو . وحنلا ىف كلام نبال ليهستلا ىلع ناث حرشو ؛ تاءارقلا ىف ةيبطاشلا ىلع حرش

 ةعست ى راثملا ةعبطم هريسفت ترشن 1/94 ةنس ق قشمدب قوتملا مهمهأو نييماشلا ني رسفملا ربكأ ريثك

 نيعباتلاو ةياحصلاو ماسو هيلع هللا لص لوسرلا لاوقأ نم روثاملاب ريسفتلا ىف هدادعو « ءازجأ

 ى نيثدحنلا قيرط ىلع ريثك نبا نكي ملا» : ادقان رجح نيا لوقي هيفو « نيقباسلا ني رسفملاو

 لومي و « ءاهقمقلا قدحم نم وه امنإو مهنونف نم كلذ وحنو لزانلا نم ىلاعلا زييمتو ىلاوعلا ليصحت

 نسحح اي ملكتو راثآلاو رامخألاو بهاذملا لقنو ىعواف هيف عمج ) : هريسفت ىلع اممم ىناكوشلا

 نب نمحرلا دبع ىميلعلا فنصيو « اهنسحأ نكي مل نإ ريسافتلا نسحأ نم وهو « هسفنأو مالك

 لظيو « ىرخأ ريسفت بتك فلؤتو « ممكحلا ركذلل اًريسفت ة ةرجهلل 477 ةنس قوتملا للبنحلا دمحم

 . ثيدحلا رصعلا ىلإ ماشلا ءاملع نيب لوادتملا ريسفتلا ريثك نبا ريسفت

 ثيدحلاب تلغش اك هريسفتو مكحلا ركذلا ةوالتب فينحلا نيدلا ىف تلخد ذنم ماشلا تلغشو

 هللا لوسر ةباحص اهب نيثدحملا لوأ ناكو « هملاعت حضومو هنيبمو مقلا نيدلا لّمكم ىوبنلا
 وتملا اهثدحمو ماشلا ىتفم "7 لوحكم لاثمأ نم سانلا هب نوثدحي نوعباتلا مهنع هلمح مث « منيع

 بتكو « اماع انيودت ثيدحلا نود نم لوأ ىرهزلا باهش نب دمحم هرصاعي ناكو . 11 ةنس

 ةيضاملا ةنسلاب رلعأ ادحأ نوددجتال مكنإف « باهش نباب مكيلع : قافآلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع

 نم ةرشع نع ىور هنإ لاقيو ١74 ةنس قوت ذإ اماع نيرشعو *ةثالث رمع دعب شاعو « هنم

 بيذهتلا بيذبتو ١9/7/54 لادتعالا نازيمو ؟١٠8/ه ناكلخ ١67/١ ءارقلا تاقبط ىبلحلا نيمسلا ىف عمجار )١(

 ١25/١ تارذشلاو ١794/5 ٠ تارذشلاو 855 مقر لوألا ءزجلا رردلاو

 ناكلحت نيأو الال/؟ ةوفصلا ةقص ىرهزلا ى رظنا (4) 14/8 مقر ١ ج رردلا ريثك نبا ةمجرت ف راثنا (؟)
 +45/4 سبيذبتلا بيذبتو 1٠/4 لادتعالا نازيمو 7/5 ١/١ ملاطلا ردبلاو ؟م5/١ تارذشلاو

 817/9 ءارقلا تاقبطو نباو ١الال/ه ءايلوألا ةيلح لوحكم قف مجار (8)
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 ىدل افظوم ناكو ىوبنلا ثيدحلل ةرشانو ةعماج لوآ نوكت نأ ماشلل حاتأ دقو « مهقحل ةباحصلا

 ةنس ىوتملا ماشلا هيقف ىعازوألا ثيدحلا لمح هنعو « كلملا دبع نب ديزيل ايضاق لمعو نييومألا

 نايفسو رصم هيقف دعس نب ثيللاو ةنيدملا هيقف كلام مامإلا هلمح ايك « ءاهقفلا ىف هدادعو ١ ها/

 ثيدحلا لمح ماشلا ىف ىعازوألاو ىرهزلا ذيمالت نعو . قارعلا اهيقف ىروثلا نايفسو ةنييع نبا

 ىضاقلا ثيدحلا هنع لمح نمو . ءارقلا نيب هركذ انب رم ىذلا اهيتفمو قشمد ئرقم راع نبا ماشه

 ىف عاشلا خيش قشمدلا ةعرز وبأ ثيدحلا ىور هنعو « قشمد ىضاق هللا دبع نب دمصلا 2 دبع

 ىفوتملا نيروهشملا تاقثلا ظافحلا دحأ ىسلبارطلا نايلس نب '”ةمثيخب ىقتلنو .ثيدحلا

 ةنس دولوملا ىناربطلا دمحأ نب !!نإايلس مّدقت نأ ماشلاب ةيربط ةدلب ثبلت الو .757 ةنس

 ىف عمج دقو .ريغصلاو طسوألاو ريبكلا :ةثالثلا مجاعملا بحاص ١" ةنس ىفوتملاو ٠

 هرصاعي ناكو .اصاخ اباتك هل درفأ ذإ ةريرهايأ ادعام ةباحصلا عيمج ثيداحأ ريبكلا

 نب ماشه باحصأ نع قشمدب ذخأ 10 ةنس ىفوتملا ظفاحلا ٌىسج رساملا دمحم نب( !نيسحلا

 نم ربكأ مالسإلا ىف فنصي ملو ءزج ةئائالثو فلأ ىف اللعم ابَّذهم ريبكلا دنسملا فّئص رابع
 . ءاملا لثم هظفحي ناكو دحأ هيلإ هقبسي مل اعمج ىرهزلا باهش نبا ثيدح عمجو هدئسم

 ىقوتملاو ٠0" ةنس دولوملا ىناسغلا دمحأ نب دمحم ("نيسحلا وبأ وه ءادّيَص نم ظفاحب ىقتلنو

 نب ' ''دمحم وه روص نم ظفاح اناقليو .ةاورلا ءامسأ لئاوأ بيترت ىلع دنسم هلو 207 ةنس

 تيب ظفاح اناقليو .تاقثلا اهظافح هنع ذخأو دادغب مدق 257 ةنس ىفوتملا ىروصلا ىلع

 هلو 0٠7 ةنس ىفوتملا ىنارسيقلا نبا مساب فورعملا ىسدقملا رهاط نب "دمحم سدقملا

 ىراخبلا حيحص ىهو «ةتسلا بتكلا فارطأ» :اهنم ,ةددعتم ىوبنلا ثيدحلا ىف تافنصم

 .ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىبأو ملسمو

 )١( /م ةرهازلا موجنلا ىف هعجار ١5 ةرهازلا موجنلا ىسحرساملا ىف رظنا (4) ةعرز ىلأ ىف رظناو ١١1/4

 ؟1 4/9 نالكوربو 3/4 موجنلا ف ىناسغلا عجار (ه) ملا// موجنلا

 ةرك ذتو ٠١/9 دادغب خيرات ىروصلا ىف رظنا (1) رديح عبط ) ىهذلل ظافحلا ةركذت ةمثيخ ىف رظنا (؟)

 71/1 نالكوربو ١1١/7" ىهذلل ظافحلا مام14/7؟ تارذشلاو !/ه/# (دابا

 ناكلخ نبأو ١11/8 مظتنملا ىنارسيقلا نبا ىف مجار (10) "10/5 ركاسع نبا خيرات بيذبت ىناريطلا ىف عجار ()

 لادتعالا نازيمو “١55/7 ىدفصلل قاولاو ؟ما//4 ىهذلا ربعو 55/1 ةرهازلا موجنلاو 9١٠٠//1؟ ناكلخ نباو

 ١8/4 تارذشلاو 1/6 ىهذلا ريعو همال/م ما



 ا

 ةنس ىوتملا رك اسع نب 2” مساقلا وبأ مهتمدقم ىف نيببوبألاو نيدلا رون مايأ نوثدحما طشنيو
 2 « ةديفم ةريثك تافنصم ثيدحلا ىف هلو . قشمدب ةيرونلا ثيدحلا راد نيدلا رون هل ىبو ١"

 . ةريثك ملامأ :كللذ ءارو هلو .« ثيدحلا ىف تاقثلا ةمثألا هيلع قفتاام هيف عمج « فارطألا ٠ اهنم
 هامس ةيغرشلا ماكحألا ثيداحأ ىف باتك هلو 5٠٠ ةنس ىفوتملا ليعاّمجلا ىتغلا ) دبع هدعب ءاجو
 احورش ةيلاتلا لايجألا هل تبتكو « مانألا ريخ نع مارحلاو لالحلا ملاعم ىف ماكحألا ةدمع»
 ىّرملا فسوي نيدلا لاج هل بتكو . لاجرلا ءامسأ ةفرعم ىف لامكلا باتك بحاص وهو « ةريثك
 ناونعب ىاطْلَغُم بيذهلا لمكأو . ةريثك تارصتخم هلو « لامكلا بيذهت » ناونعب ةلمكت هركذ ىلآلا
 وهو "4 ةنس قوتملا نيدلا حالص نب نادع حالصلا 9 نباب قتلنو ء لالا بيذبت لايكإ
 مولع ىف قوشلاو لمألا ىصقأ باتك هلو قشمدب ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشم ىلوت ريبك ظفاح
 . . ةريثك تارصتتخم هلو ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا ةمدقم ناونعب ارارم عبط « لوسرلا ثيدح
 اظفاح ناكو ء ةيرعفاشلا ءاهقف نيب هدادعو +15 ةنس ىفوتملا ريبكلا هيقفلا ىوونلا نيدلا ىجحم اناقليو

 نيلسرملا ديس مالك نم نيحلاصلا ضاير هلو « هحورش مهأ وه ملسم حيحص ىلع حرش هلو « انقتم
 حلطصم ىف بيرقلا باتكو ةيوونلا نوعبرألا هلو راربألا ديس مالك نم بختتملا راكذألا باتكو
 . اهريغو قشمد ىف ةيفرشألا ثيدحلا رادب سّردو « تاغللاو ءامسألا بيذبت باتكو ثيدحلا

 - هلو 8١١ ةنس ىوتملا نيدلا فرش دمحأ نب دمحم نب (4) لع ىنينويلا ىوونلا رصاعي ناكو
 ةروص ٌقدأ ىف ةخسن هتاطوطفم نم جرح نأ لواح ذا « ىراخبلا حيحصل اهادأ ةميظع ةمدخ

 ةفوقوم تناك ةقيثو ةخسن جارخ,الا اذه الصأ راتخاو « ىمالسولا ملاعلا ىف نيملسملا ةعفنمل ةنكمم
 ظفاحلل عومسم لصأ ىلع اسلحم نيعبسو دحاو ىف اهلباقو ةرهاقلاب صا اغبقأ ةسردع
 نب مساقلا ىبأل عومسم ثلا لصأو ليصألا دمحم ىبأ ظفاحلل عومسم نا لصأو ىورطلا رذ ىفأ
 ىف هراوحب ناكو . ىناعمسلا ةءارقب تقولا ىبأ خيشلا ىلع عومسم عبار لصاو اننا روك ذملا ركاسع
 اليتتسم اباتك ىلع دعب امف هلعج امت حيحصتلاو ةعجارمللا كلام نبا ىوحنلا امد سلابغا كلت

 ةيابنلاو ةبادبلاو ا ىحبسلاو هس لطامجلا / ه0 صا َْق هتمجرت رداصم ترم ١١(
 ؟م؟/و تارذشلاو تاقيطو ١١١/4 ظافحلا ةركذت ليعاهلا ىف عجار (؟)
 ءاولسلاو 171/8“ رجح نبال رردلا ف ىنينويلا عجار (4) ريعلاو 514/١" ةرضاغللا نسح هباتكو ىطويسلل ظافحلا
 ةرك ذتو 48/8 ناكلخ نبا حالصلا نبا ف رظنا (؟) م/* تارذشلاو ١98/8 ةرهازلا موجنلاو 4/١ | د
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 هسلاحم ىف ىنينويلا مامأ ناكو « حيحصلا عماجلا تالكشمل حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش » ناونعب

 لختاو . ةلباقملل ىراخبلا حيحص نم خسن مهيديا قو هئايلعو ثيدححلا بالط نم عمج ةروك ذملا

 تعبط دقو . ازمر رشع ةسمخ هزومر تغلب ثيحب نيرخا ةاورلو خسنلا كلت ةاورل ازومر قينويلا
 اهيلعو كلام نبا ةخسن ىهو « ةينينويلا ةخسنلا كلتل ةيعرف ةخسن نم باتكلا قالوب ةعبطم
 ىف ةورذ ىهو . هنم اهعامسب كلام نبا نم ةداهشو « هيلع ةخسنلا هعامس ىينويلا نم ةداهش

 .( يندألا () ثحلا » انباتك ىف كلذ ىلإ انرشا انك « قيينويلا دعب دحأ اهغلبب م قيقحتتلا

 ةنس قوتملا نمحرلا دبع نب فسوي (') ىّرِملا ىرجحللا نماثلا نرقلا ىف نيثدحملا رابك نمو
 ىف عبط « فارطألا ةفرعمب فارشإللا ةفحت هفيناصت نمو « ماشلاب نيثدحملا ةساير ثبتنا هيلإو 5
 دمحأ نب دمحم ىبهذلا هرصاعي ناكو . هلثم فنصي مل هنأ ىلع عمجملا « لامكلا بيذبت » هلو « دنحلا

 فيناصت ثيدحلا ىف هلو امهنمز ىف قشمد رخافم نم ىزملا عم وهو ماشلا ظفاح 4/8 ةنس قوتملا
 ثيدحلل دوعنسو « ريغصلاو ريبكلا مجعملاو ىزملل فارطألا رصتخمو قييبلا ننس رصتخم لثم ةريثك
 باتك بحاص م66 ةنس قوتملا ىنيعلا نيدلا "7 ردن عساتلا نرقلا ىلدحم نمو . نيخرؤملا نيب هنع

 هللا دبع نب دمحم نب دمحم ىقشمدلا (47) ى ضرلاو ( ىراخعبلا حيححص حرش فق ىراقلا ةدمع »

 اذه لظو . ىرابلا حتفلاب ىمسملا ىراخبلل رجح نبا حرش ىلع تاقيلعت هلو 844 ةنس قوتملا
 ةصاخو ةتسلا حاحصلا بتكب مهملتها رثكأ ناكو « نيناّيعلا مايأ نيثدحملا نيعاب مخضلا ثارتلا

 . سم حيحص ىلع ىوونلا حرشو ىراخبلا حيحص ىلع ىنالطسقلاو رجح نبا حورشب

 ىلإ ماشلا لهأ ةجاحلل ةقباسلا ةينيدلا تاساردلا عم ماشلا ىف اطيشن هقفلا نوكي نأ ؛ىعيبطو
 أشنأ مامإ ماشلل نوكت العفو « ةيمويلا مهتايح ىف اهنم م ضرعيامو ةيعرشلا اياضقلا ىف ىوتفلا
 ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىلأ بهذم : ةروهشملا ةعبرألا بهاذملا راوحي اليوط اهيف لظ ايهقف ابهذم

 امو 185 ص (فراعملا راد عبط ) ىبدألا ثحبلا )١(

 اهدعب

 5/٠١/ ةرهازلا موجنلاو 777/0 رردلا ف ىرزملا رظنا (؟)
 ١4١/١14 ةياهنلاو ةيادبلاو ١5/5 هسهذلا تارذشو

 تاقبطو "7/9 ىدرولا نبا خيراتو 46/٠١" ىكبسلاو

 مله/١ سرادملا رابخأ ىف سراللاو 0107 ىطويسلل ظافحلا

 ب وجت ملاطلا ردبلاو ١548/4 ظافحلا ةركذتو

 ةيببلا دئاوفلاو 4/1/١ ةرضاحلا نسح ىنيعلا ف رظنا (9)

 585/10 تارذشلاو ه4ه مقر ٠١ ج عماللا ءوضلاو 60

 م علاطلا ردبلاو

 م65٠١ متر هج عماللا ءوضلا ىرضينلا ف عجار (4)
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 . « ةيعازوألا نم هباحصأ هيلإ بوسنملا بهذملا بحاص () ىعازوألا مامإالا دصقنو لبنح نباو
 لوقيو « هتافو ىلإ هنطوم اهذختاو « توريبب هؤشنمو كبلعبب هدلومو ؛ ةرجهلل /١61 ةنس قوت دقو
 ابف ىناشلا بهذم روهظ لبق -- ةمامإلاو ةباطتخملاو قشمدب ءاضقلا لي نكي ممل ١ 7 هنإ ىكيسلا
 رك ذو "7 ىعازوألا مامإلا بهذم ىلع ”ىعازوأ الإ - ليلق اع حضتيس ايك ثلاثلا نرقلا رخاوأل
 هنبا هدعب هيلو 6 ١ م8 ةنس ىلإ ١64 ةنس ذنم ةزمح نب ىبحن قشمدب ءاضقلا ىلو هنأ نوخرؤملا
 سانلا نيب نايضقي اناك اميمنأو اهلمشي ىكبسلا مالك نأ نظلا ربيكأو . 781 ةنس ىلإ "دمحم
 ىدرب ىرغت نبا ركذي ذإ « بهدملا اذبم ىضقب ناك نم مدعي لظ هنأ ودعيو ىعازوألا بهذه
 هنإ لوقيو « بهذملا ىعازوألا لَ نب ناملس نب (49 دمحأ قشمد ىضاق 841/ ةنسل قوت هنأ
 نأ كلذ ىنعمو . بهذملا اهيف سانلل سردي ناك هنأ نظلا ربكأو ىومألا عماجلاب ةقلح هل ناك
 نأ فورعمو . ىرجملا عبازلا نرقلا طساوأ ىلإ ماشلاو قشمد ىف اح لازيال ناك ىعازوألا بهذم
 هيلع اولظو ماشلا لهأ لثم ىعازوألا بهذم ىلع اوناك سلدنألاب مهمكح سيسأت لوأ ىف نيبومألا
 نم قبسأ اوناك مهنأكو , ؟**ةرجهلل ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف كلام بهذم ىلإ |.هنع اولقتنا نأ ىلإ

 آ . ىعازوألا بهذم نع الاصفنا ماشلا لهأ
 دهعل ةاضقلا ءاضق ىلو نيح ةفينح.ىلأ ذيملت لسوي ابأ نأ خيراتلاو مجارتلا بتك رك ذتو

 دالبلا ءاضق لوبال ناك ةيمالسإلا ةلودلا ىف ةاضقلا ةيلوت ىلع رطيسملا وه حبصأو ديشرلا ةفيلخلا
 هنأ انظ نظنو « قنحلا هبهذم ىلإ نيمتتملاو هءاحصأ الإ ةيقيرفأ لاعأ ىصقأ ىلإ قرشملا ىصقأ نم
 . مكحلا نالوادتي اناك امبرو ؛ ىعازوألا ىضاقلا بناجي ىنح ضاق انايحأ قشمد ىف دجوي ناك
 ' ىفوتملا ساك نب دمحم نب 29 ىلع قشمد ىضاق فانحألا ةاضق نم خيراتلا بتك مهرك ذت نممو
 ةفشضح ىلأ بهذمل عايصنالا ىف قشمد نم عرسأ تناك بلح نأ انظ نظنو ؛ ةرجهلل "7280 ةنس

, ١١ 
 ء 70/9 ةرهازلا موجنلا هيبأ ىفو هيف رظنا (؟) دعس نبا تاقبط نم عباسلا ءزجلا ىعازوألا فرظنا

)١( 

 ناكلخ نباو ه9 ىناعمسلل ساسنألاو ١75/8 خيراتو 5

 ىفو 670/6 ةرهازلا موجدلا مللح نبا ف عجار (4) بهذلا تارذشو
 دادغب ٠١/١94 ظافحلا ةركذتو ١/08

 ١97/9 ميدخ نبأ
 ىكبسلا بقانم ىف ىعاسملا نساحمو ٠/؟ ةرهازلا موجنلاو

١11/١ 

 ةنس لوهجم فلؤم هفنص ( ةرهاقلا عبط ) ىعازوألا 45٠ ٠ ) )0تح روتكدلا ةمجرت ايثنلابل ىسلدنألا ركفلا خيرات

 " ) 1١غ1ا/
 ا مالسإلا ىحسضو

 ص سنوؤم

 م/م ةرهازلا موجنلا (5) م١/75 ىبسلل ةيعهاشلا تاقبط (؟)
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 ةيك اطنأ كلذ ىف اهلثمو « قارعلا نم رثكأ اهبرق مكح ٠ ىتخونتلا ()مهفلا ىبأ نبا اهيف اناقليو

 ريهز نب ىبحي ْنِب "”دمحأب بلح ىف قتلنو . اعراب اًيفنح اهيقف ناكو 847 ةنس قوتملا ىكاطنألا
 فسوي ىلأ لثم نم هباحصأو ةفينح ىبأ نيب فالخذملا هيف ركذ باتك هلو 454 ةنس قوتملا ىبلحلا

 هللا ةبه ةدارج ىبأ ىنب دج بلحب بهذملا ريهز نبا نع ذخأو « هيذيملت ىنابيشلا نسحلا نب دمحمو
 هسردت بهذملا ىلع تبكأف ليلق ريغ ءارث ىلع هترسأ تناكو « هتنيدمب ءاضقلا ىلوتو « دمحأ نب

 ليلق اع ركذنس امك عباسلا نرقلا ىف ميدعلا نب رمع هديفح ىلإ هللا ةبه ذنم هقمعتتو .
 نأ ماشلا ىلإ ةفينح ىلأ بهذم لوخد ىف ةمهملا بابسألا نم ناك هنأ ىلإ كلذ نم صلخنو

 عيشي بهذملا ذخأف « افانحأ اوناك ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم ةاضقلا نم نيريثك ٠ ملعلا باللط رثاكتو

 قنححلا ىرعملا دمحم نب "9 لضفملا اناقليو . ىثنح ملاع ريغ مهل هسردي ذخأو « هقانتعا نوغبي نيذلا

 ءاضقلا ىف بانو كبلعبب ءاضقلا ىلو ىدادغبلا قنحلا ىرودقلا ماميالا ذيملت 5 5 5 ةنس قوتملا

 نب دمحم '؟ ىنوغاسالبلا اناقليو . ىعفاشلا مامالا ىلع درلا ق باتك هفيناصت نمو « قشمدب
 فتصم ه٠ ةنس قوتملا ىسوم ١» سدقملا تيب ءاضق ّىلو « ةفينح ىلا بهذم ىلع « هقفلا لوصأ

 نأ لواحف « ىومألا عماجلا ةمنأ ناك كلذكو ةيعفاش ماشلا ىف هلبق ةاضقلا ناكو . ةدم قشمدو

 ىلإ قشمد ىف ءاضقلا داعو زُعو هونكمب مو عماجلا قشمد لهأ قلغأف « اًيفنح- امامإ هيف قي

 ةيعفاشلا .

 ةسردملا -انب رم اك - قشمد ىف تسّسُأ دق تناكو ماشلاب أشنت سرادملا تذخأ دق تناكو
 ةنس ةيرداصلا  44١ركذو « اًيفنح اهيقف رشع دحأ 58/8 ةنس ىّبح اهئاهقف نم دادش نبا ٌدعيو

 ىتح اهيحاوضو قشمد ىف اهراوجي دادش نبا ركذ دقو . كيلاملا مايأ ةياهن ىلإ اهءاهقتق هدعب ىميعنلا
 ةئس  517١ةنس ىتح اهئاهقف ءامسأ ركذيو فانحألل ةسردم نيثالثو اعبرأ  717٠١كلذ عباتيو

 اهيف تسسأ ذنم ةيفنح سرادم نم اييف ئشنأامو بلح عينصلا سفن دادش نبا عنصيو . ىميعنلا

 نم ىنحلا بهذملا ىلع - قشمد نم رثكأ تلبقأ دق بلخ تناكو ه1“ ةنس ةيجاجزلا ةسردملا
 نيدلا رون ىتعو « ميدعلا ىنب ةرسأ لثم بهذملا اذه ثراوتب رسأ اهيف ترهتشاو . انب رم اك ميدق

 ظ 514 مقر ١8 مقر مجارتلا جاتو #/١١" ةرهازلا موجنلا )1١(

 5١5/0 ةرهازلا موجنلا وغاسالبلا ى ظنا 5 مجعمب لباقو 4١ مقر مجارتلا جات ىف ريهز نبا رظنا (؟)

 م١/5 ىكسلاو . اهدعيامو ه/11 ءايدألا

 مجارتلا جاتو 8؟/ه ةرهازلا موجنلا ف لمضفملا عجار (8)
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 ةسردملاب امهنم لك تيمس قشمدب ىرخأو بلعب ةسردم : نيتسردم هل سسأو ايفنح ناكو بهذملاب
  مهنيب نم درفناو « ةيعفاش اوناكو « هسرادمو بهذملاب نونعي هدعب نويبويألا ىضمو . ةيرونلا
 ىلع « هيف هقمعتو قنحلا بهزملا هقانتعاب (ه "54 )5١8- قشمد بحاص ىسيع مظعملا

 ةنئس ىفوتملاو قشمدب بهذملا ةساير هيلإ تبّتنا ىذلا ١ ىريصحلا نيدلا لاج هذاتسأ نم ىده
 هامس تادلجم نامت ىف لصفم حرش : ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ريبكلا عماجلا ىلع ناحرش هلو 3

 حاضيإالا عم ةلأسم 1770٠ هيف داز هزاجنإ عمو «زيجولا هامس نيدلحم ىف رصتخم حرشو « ريرحتلا
 ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا ىف وهو ريبكلا ريسلا باتك ىنابيشلل اضيأ حرشو . دهاوشلاو رئاظنلاب
 ىف قمعتلل مظعملا عفدو « ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا ىف باتك هلو « برحلاو تاوزغلاب

 بهذملا ءاهقفو ىريصحلا فلك دقق « بسحف كلذ سيلو . ؟”اباتك هيف فلأ يح بهذملا

 . ةركذتلا باتك هومس تادلحم رشع ىف اباتك اوفلأف « هيف عماج باتك فيلأتب

 . ناك ارك ىعفاش ضاق ىلع رصم ىف رَّصتقُيال نأ :سربيب رهاظلا ررقيو كيلاملا مايأ ماشلا لو
 ىبنح ضاقو ىكلام ضاقو ىنح ضاق ءاضقلا ىف هعم كرتشي لب « نيدلا حالص دهع ذنم نأشلا
 مايأ ىلإ كلذب لمعلا درطاو « ماشلا ندنم نم امهريغو بلحو قشمدب هتلود ىف كلذ ممعو

 نم هل ناك ام راوجي ماشلا رايدب قنحلا بهذملا راهدزا ىف ةمهملا بابسألا نم ناكف « نييناعلا

 ءاهقف نم قشمدب ءاضقلا ىلوت نم لوأ ناكو « هيف ةطيشن ةيملع ةكرح ىلإ عفد ام « سرادم
 ىلاوتو « "07 ةنس قوتملا ىعرذألا اطع نب دمحم نب هللا )دبع سربيب رارق بسح فانحألا

 قشمد ءاضق ىلو 757 ةنس قوتملا ىعرذألا نيدلا سمش مهنم « هدعب اهيف فانحألا ةاضقلا

 بتك ىف فانحألا ءاهقفلاو ةاضقلا ءامسأ رثاكتتو . ةيفنحلا اهسرادمت اليوط سردو ةنس ني رشع

 بقحلاب ماشلا رايد ىف فانحألا ءاهقف هادأ اًرفاو اًطاشن نأ فرعن نأ انبسحو « مجارتلاو خيراتلا

 قتلم باتك 451 ةنس ىوتملا ىلحلا نيدلا 29 ناهربلو « نيينامعلا مايأ طاشنلا اذه لظو . ةيلاتلا

 ؛؟> نامزلا ةآرع 2 ةيفنحلا تاقبط ىف ةيببلا دئاوفلا ىريصحلا ىف عجار )١(
 هلولسلاو 747/9 ةرهازلا موجنلا ىعرذألا ىف رظنا (*) مجارتلا جاتو ١6/7 افولا ىبأ نبال ةيضملا رهاوجلاو 4
 194/١+ ىزيرقملل ةرهازلا موجنلاو ١81/١ ةياهلاو ةيادبلاو ٠١8 مقر

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نيدلا ناهرب ىف معجار (4) ' 0/5

 عمم / (ةيناملألا ةعبطلا ) نايلكوربو رصتخم قنحلا هقفلا ف هطاشنو ىسيع مظعملا ىف رظنا (؟)



 ه ١٠١

 نيدلا سمش فنصو . ةيسنرفلاو ةيكرتلا ىلإ ايدق مجرت دقو « ىننحلا هقفلا عورف ىف رحبألا

 قنحلا هقفلا ىف راحيلا عماجو راصبألا ريونت باتتك ةرجهلل ٠٠١4 ةنس قوتملا ىزغلا ىثاترقلا

 . ةيرصملا بتكلا رادب تاطوطخم هحورش نمو هنمو

 ذخأيو , ىكلاملا بهذملا ماشلا ىف اعابتأو اراشتنا ى ربكلا ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا لقأ ناكو

 هتسردم ةيكلالل قشمدب نيدلا مالص ىنب ذنم , ةيبويألا ةلودلا نمز ارخأتم كانه طاشنلا ق

 بجاحلا نبا نيمهملا اهتذتاسأ نم دادش نيا ركذيو .ىرونلا ناتسراميبلا نم برقلاب ةيحالصلا

 ىكلاملا هقفلا ىف ناسيفن نارصتخم هلو ةاحنلا نيب هركذانب ٌرمدقو745ةنس ىفوتملا

 . ىومألا عماجلا ىبرغل ةقصالملا ةيكلاملا ةيواز ىف اضيأ ىكلاملا هقفلا سّردو ٠ لوصألا ملعو

 قوتملا ىواوزلا مالسلا !'' دبع ةيحالصلا ةسردملا ىف هفلخو . نيدلا حالص ةيكلالل اضيأ اهانب

 . اماع 48 نع قوت « ارمعم ناكو « ءارقلا ةخيشمو ماشلاب ةيكلاملا ةساير تبّثنا هيلإو 581 ةنس

 ق ىشيبارشلا ةسردم ىه ةدحاو ةسردم ىوس ةيحالصلا ةسردملا ءارو ةيكلايلل دادش نبا رك ذبالو

 نم هريغك ىكلاملا بهذملا شعتنا دق ناكو . ةسردم نيثالثو ةعبرأ انفلسأ ايك ةيفنحلل ركذ نيح

 اهريغو قشمد : ىربكلا ماشلا نادلب ىف مكحلا دانسإ 557 ةنس سربيب رهاظلا ررق نيح هاذملا

 مالسلا دبع ذئنيح قشمدب ىكلاملا ءاضقلا ىلوت نم لوأ ناكو « ىكلام ضاق مهيب ةاضف ةعبرأ ىلإ

 سانلل نوسردي ةيكلاملا ءاهقف بقاعت اك « ةاضقلا هدعب بقاعتو « افنآ روكذملا ىواوزلا

 41 ةنس قوتملا ىومألا عماجلاب ىكلاملا هقفلا سردم دوعسم نب 7 ىسيع مهمهأ نمو « بهذملا

 رشان نونحس اهفنصمل. ىكلاملا هقفلل ةنودملا حرشو « بجاحلا نبا رصتخم لع ديج حرش هلو

 هيلإو © كلام بقانم ىف باتكو رسم حيحص ىلع عسوم حرش هلو « ةيبرغملا رايدلا ىف بهذملا

 نيلوتم قشمدو ةرهاقلا نيب نولقنتي دوريثك مجارتلا بتك ى اناقليو . ماشلا ىف ةيكلاملا ةساير تبتنا

 . بوحشلاو لؤاضتلا ىف نيينامعلا مايأ ةيكلاملا طاشن ذخأيو . ىكلاملا ءاضقلا بصنل

 قشمدلا نامع نب "9 ةعرز وبأ ماشلا ىلإ - ودبي امف - ىعفاشلا بهذم لخدأ نم َلوأ ناكو

 لوقيو ١7 ةنس قوت ىّتح 19١؟ ةنس قشمدب ءاضقلا ىلو مث « تاونس ىنامث ةرهاقلاب ءاضقلا ىلو

 عبط ) نولوط نبال قشمد ةاضق ىف ٠ةعرز بأ عجار (9) "© 5/1 ةرهازلا موجنلا ىواوزلا مالسلا دبع ىف عجار )١(

 .74/1١؟ تارذشلاو ١77/11 ةياهنلاو ةباديلاو 1 ( قشمد هولسلاو 7٠٠/15 ةيابنلاو ةيادبلاو 85/1 ءارقلا ثاقيطو

 95/١ ىلع لباقو ١45/7 ىكبسلاو | ه1

 794 ٠/9 رجح نبال ةنماكلا رردلا دوعسم نبا ىف رظنا (؟)



 ل

 .نبا ريغ بهذملا ىعفاش الإ ماشلا ىف هدعب ءاضقلا لي م: ةيعفاشلا تاقبط هباتك ىف ىكبسلا

 قوت ىتح ماشلا ءاضق ىلو هنأ اضيأ انب رمو . انب رم اك بهذملا ىعازوأ ناك هنإف ماشلا 'ىضاق,ملَذَح
 نمل كلذ حضتي اك « ةحيحص ىكبسلا ةرابع نوكت ناو اذوذش اذه نوكي نأ فلغيو . "7 ةنس

 ةلمرلا ىضاق ىنيوزقلا دمحم نب هللا ١ دبع مهنمو . نولوط نبال قشمد ةاضق باتك ىلإ عجري

 قشمدل ايضاق ناكو "37177 ةنس قوتملا ناؤع نب دمحم ةعرز ىلأ نب ")7 نيسحلاو ١6" ةنس فونملا

 ايضاق هقباس لثم ناكو م٠ ةنس ىفوتملا دمحأ نب ايركز ىخلبلا ىبحي "وبأو « ديشخإلا نمز ىف
 هنأ ودبيو . "1/8 ةنس ىفوتملا قشمد ىضاق ىجنايّملا ركب وبأ نييمطافلا مايأ اضيأ مهنمو . قشمدل

 ذإ « ىربكلا ماشلا ندم ىف هتساردو ىعفاشلا بهذملا ضرعل ةيعفاش ءاهقف عبارلا نرقلا ىف درجت

 6 ةيعفاشلا ءاهقف نيب ىكبسلا هكلسي بلح ئرقم 89 ةنس قوتملا ىبلحلا نوبلغ نب ىعنملا دبع دجن

 ةيباجلا باب دجسم مامإ قشمدلا بيبح نب نسحلا !*” ىرئاصحلا ىلع بهذملا نقلت هنإ لوقيو

 نطوتسي ىزورم ا ريخلا '*وبأ وه ىعفاش هيقف سماخلا نرقلا ىف اناقليو « "88 ةنس ىفوتملا قشمدب

 ىمسي ىعفاشلا هقف ىف باتك هلو 441/ ةنس هتافو ّيح بالطلل اهب سرديو 4١ ةئس ةّرعملا

 قوتملا رابحلا دبع نب ليلحلا 29دبع رفظملا ىباب قشمد ةاضق نم قتلنو . هبالط هنع هلمح ةريخذلا

 روصب ميلس هيقفلا ىلع هقفت 44٠ ةنس قوتملا ىسدقملا مهاربإ نب !"”رصن هرصاعي ناكو 41/8 ةنس

 تيب عماوصي لزن دق ناكو . ثدحيو ىتفيو سردي قشمد ىلإ لقتنا م تاوئس رشع اهيف سردو

 ' طيسولاو طيسبلا : ىعفاشلا هقفلا ىف بتك ةثالث هلو 484 ةنس ذنم ىلازغلا مامإلا قشمدو سدقملا

 ظ . ماشلا ريغو ماشلا ى هنمز ذنم ةيعفاشلا اهب فغشو ء زيجولاو

 دصقنو « راشتنا عسوأ ماشلاب اهيف رشتني ةديدج ىربك ةلحرم ىف ىعفاشلا بهذم لخديو
 َْف دادش نبا دعبو ه5١ هئس ُْق ةينيمألا ةسردملا سيسأت لائم ةيعفاشلا سراديب سيسأت ةلحح رم

 )١( ةياهنلاو ةيادبلاو 75 قشمد ةاضق رظنا ١١//!١٠6 ىكبسلا ىف ريخلا ابأ رظنا (ه) 0844/4

 ىكبسلاو 47 قشمد ةاضق رفظملا ىلأ ىف عجار (5) ما١0/# ىكبسلاو 117/7 ربعلاو

 6٠/ه ؟17 قشمد ةاضقو /781١ 7 ىكبسلا ىف نيسحلا مجار (؟)

 تاغللاو ءامسألا بيذبت ىف مهاربإ نب رصن رظنا )٠( 55/8/17 ىكبسلاو 58 قشمد ةاضق ىف ىخلبلا رظنا (1)

 نانا ةآرمو 79/# ريعلاو اله١/ه ىكبسلاو 6/؟ 577/9 ربعلاو 555/9 تارذشلاو

 موه تارذشلاو ١١١/8 ةرهازلا موجنلاو ١ نبا عم نراقو ؟هد/# ىحبسلا ىرئاصخحلا ف عجار (4)

 مسماب/ 8 ىكيسلا ق نوبلغ
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 هباتك ١ ةنس ىلاوح هباتكل هفيلأت نمز ىتح ةسردملا هذه ىبمردم نم ( ةريطنلا قالعألا ٠/ "1ةرشع

 ديلا عباصأ دع نيدلا رون دهع ىتح قشمدب ةيعفاشلا سرادم زواجتتالو « ةيعفاشلا ءاهقف رابك نم
 قانتعا نم ناكام الإ ةيعفاش اوناكو - نييبويألاو نيدلا حالصل رمألا صلخ اذإ ىتح « ةدحاولا

 حالص لعج دقو ؛ خيراتلا اذه ذدنم ىعفاشلا بهذملا رهدزا -- قنحلا بهذملل ىسيع مظعملا

 نيعبرأ - دادش نبا اهاصحأ ايك - ةيعفاشلا سرادم تغلبو « ايعفاش قشمدب ةاضقلا ىيضاق ,نيدلا

 تح اوغلب سرادملا هذه نم ةسردم لكل نيبباتلا نيسردملا نأ انروصت اذإو . همايأ ىّجح ةسردم

 نرقلا رخاوأ ىّتح ىظح ىعفاشلا بهذملا نأ كلذ ىنعم نوكي نيسردملا نم ةعبرأ طسوتملا ىف هنمز

 َْق كلذب لمعلا درطأو ء اهمان اسقف نيتسو ةهئام نع لقيال أع اهدحو قشمد ُق ىرجشلا عباسلا

 نم اهلباق امف اضيأو (« سرادلا » هناتك ىف ىميعنلا اهدعب هاصحأ اهفو قشمدب سرادملا هذه

 ىربكلا ماشلا نادلب نم اهريغو بلح ىف ةيعفاشلل سرادم .
 ضاق ىعفاشلا بهذم بناجي ىريكلا بهاذملل نوكي نأب سربيب رهاظلا رارق نأ دك ملا نمو

 ةيعفاشلا ديب نييبويألا مايأ ىف ءاضقلا مامز ناك ذإ « نظِي ناك ارك بهذملا ىف ايسكع ارثأ ثدحي مل

 ؛ ماشلا ىف ءاهقفلاو سانلا نم ريكألا روهمجلا هل لظو « هراهدزا بهذملل لظ لب ٠ مهدحو

 دهعل قشمدب ةاضقلا ىضاق نورصع ىبا 7 نبا مهن « مهروهشم ضعب دنع فوقولاب قتكنو

 سصمحو ةاهحو بلحم سرادملا نيدلا رون كلذ لبق هل ىنبو ه88 ةنس قوتملا نيدلا حالص

 فيناصت داللا الم : هنع ىكبسلا لوقيو ع.« قشمدو بلحم نيتسردم هسفنل وه قبو غ كبلعتيو

 عبرا ىف راصتنالا باتكو تادلحم عبس ق ( بهذملا ةوفص » هفيناصت نم ركذيو « ةذمالتو

 تافنصم نم كلذ ريغ ىلإ « ةعي رشلا ةفرعم ىف ةعيرذلا باتكو نيدلحم ىف دشرملا باتكو تادلحم

 ذإ ءرصمب ةيعفاشلا ءاهقف نيب هانركذ « مالسلا دبع نب زعلا هدعب ماشلا ءاهقف رابك نمو . ةريثك

 . هتافو ىّتح اهنطوتسا

 نع 51/5 ةنس قوتملا !"' ىوونلا نيدلا ىبحم وه ماشلا هتبحنأ ىعفاش هيقف مظعأ نأ انيأر فو

1 
2 

. . 
 .: “كا -

 ةيابنلاو ةيادبلاو "468/8 ىكبسلا ىوونلا قف مجار (؟) ءارعش مسق ) رصقلا ةديرخ نورصع ىبأ نبا ىف رظنا )١(

 ةرهازلا موجنلاو ١57١/5 ظاقحلا ةركذتو ؟ام/ م ١7/5 ىكيسلاو ه/ ناكلت نباو ”هز/» ( ماشلا

 كلولسلاو "84/5 بهذلا تارذشو 17/6 ربعلاو ؟م/ 565/4 ربعلاو ؛هه/١1 ءارقلا تاقبطو ١8 نايمهلا تكنو

 ؟١/4 سرادملا رابخأ ىف سرادلاو 8/١ ةيادبلاو 1819/4 ظافحلا ةركذتو ٠١5/5 ةرهازلا موجنلاو

 581/4 تارذشلاو ”مع/9» ةيابنلاو
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 هقفلا بتك ىف ددرتي -همساو ادهتحم امامإ ناكو « نيثدحم ا نيب هركذ ائب رمو « اماع نيعبرأو ةسمخ

 باتك هب صخل نيبلاطلا جاهنم ةيعفاشلا هققف ىف هتافنصم مهأ نمو « هؤارآ كلذكو هدعب ىعفاشلا

 « جبملا هرصتخم ىمسو ؛ ىراصنألا ايركز خيشلا دعب امف جاهملا رصتخاو . ىنيوزقلا ىعفارلل ررحما

 دعبو هنمز ىف رابكلا ةيعفاشلا ءاهقف نمو . ريغصو ريبك : نيباتك ةيهقفلا هيواتف ىف ىوونلا فنصو

 ىذلا دحاولا دبع ديفح ىناكلمُزلا دمحم نيدلا لايكو ١84 ةنس قوتملا ىجابلا نيدلا 27ءالع هنمز

 ءالؤه نم ةّلج ءامسأب خيراتلاو مجارتلا بتك ضيفتو .1510 ةنس ىفوت نيبغالبلا نيب هانركذ
 لثم ماشلا ىف نولزني اوناكر صمب رابكلا ةيعفاشلا ءاهقف نم نيريثك نأ ظحالن نأ بالو « ءاهقفلا
 فلؤم ىومألا عماجلا بيطخخ باهولا دبع نيدلا جات هنباو ماشلا ةاضق ىضاق ىكبسلا نيدلا قت
 . نيينامعلاو كيلاملا مايا ماشلاب ارهدزم ىعفاشلا بهذملا لظيو « ةيعفاشلا تاقبط

 لئاوأ نمو . ىئنحلاو ىعفاشلا بهذملا نم اًراصنأو اعايشأ لقأ ماشلا ىف ىلبنحلا بهذملا ناكو

 نب !'' رمع ىقرخلا مساقلا وبأ وه لينحلا بهذملا مالعأ نم ملع ماشلاو قشمد ىلإ هولخدأ نم

 هلو « اهيف بهذملا سردو هرمع نم ةرخاب اهنطوتسا دق ناكو 5 ةنس قشمدب قوتملا نيسحلا

 « اليوط هيلع نودمتعي بهذملا سالط لظ . ىلبنحلا هقفلا ىف ءرصتخملا و وه هترهش تود باتك

 ىف هل ضيق ىتح ماشلا رايد ىف شعتنيال بهذملا لظو . ةلأسم ٠ غلب هلئاسم ددع نإ لاقيو

 دادغب ىف هقفت دق ناكو 48 ةنس ىفوتملا قشمدلا ىسدقملا ىزاريشلا "9 جرفلا وبأ سماخلا نرقلا

 مامإلا بهذم رشنو سدقملا تيب نكسف ماشلا مدقو « ةلبانحلا تاقبط بحاص ىَلْعَي ىبأ ىلع
 بهذملا رشني ذحنأو اهب ماقأو قشمد ىلإ لقتنا مت « نيطسلف نادلب نم هلوح امف لبنح نب دمحأ

 نم امههريغو سدقملا تيب ىف اضيأ لب بسحف قشمد ىف ال نوريثك ةذمالتو عابتأ هل حبصأ ىتح
 رصتخمو « حاضيإلاو جيبملا : اهم , لوصألاو ىلبنحلا هقفلا ىف ةدع فيناصت هلو « ماشلا نادلب

 نوثالث ريسفتلا ىف رهاوجلا باتك هلو « نيدلا لوصأ ىف ةرصبتلاو « هقفلا لوصأ ىو, دودحلا ىف
 1 سس ل سلا

 نباو ١486 ىفاعمسلل باسنألاو ١#" لعب ىلأ نبال ةلبانحلا ١15/9 ةنماكلا رردلا ىجابلا نيدلا ءالع ىف رظنا )١(

 588/8 ةرهازلا موجتلاو 441/# ناكليت تايفولا تاوفو 581/٠١ ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو

 (قشمد ةعبط) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ (") <١ 14/9 تارذشلاو 044/١ ةرضاحنلا نسحو 6/5
 اهدسب امو مله/١ >> تاقبطو 7١4/١١ دادغب خيرات قرخلا ىف رظنا )١(
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 دجسم مامإو قشمد ليزن ىميقلا بلاط نب باهولا ١7 دبع ىلبنحلا هيقفلا هرصاعي ناكو . ادلح

 . ناحيرلا

 هتيب نم جرحتو 85 ةنس قوتملا باهولا دبع هنبا بهذملا ىلع ىزاريشلا جرفلا ابأ فلو

 هيبأ لثم باهولا دبعلو « ىلبنحلا نبا تيب ماشلاو قشمد ى نوفرعيو « نوريثك ةلبانح ءاهقف

 لوصأ ىف ناهربلاو نيدلحي ىف ىلبنحلا هقفلا ىف بختتملا اهنم « لوصألاو ىلدحلا هقفلا ىف فيناصت

 افرعت ةسردم قشمدب هل ىنب دقف , ةغباس دي ماشلا قى بهذملا ىلع باهولا ديعلو . نيدلا

 قالعألا » هباتك فيلأت مايأ ىتح ءاهقفلا ةلبانحلا نم اهتذتاسأ دادش نبا ركذيو « ةلحلا ةسردملاب

 ىبح اهدعب تينب ةليانحلل ىرخأ سرادم ةعست اهعم قشمدب رك ذيو . 717١ ةنس دعب « ةريطخلا

 وحن ىلع دادش نبا دعب لظو سدقملا تيب ىف ةيلدحلا سرادملا ءانب طشنو .دادش نبا نمز

 اذه طاشن فعاض امثمناكو .« سرادملا خيرات ى سرادلا » هباتك ىف ىميعنلا كلذ هروصيام

 دلب لك ىف ضاق - رصم رايد ىف اك - ماشلا رايد ىف ةلبانحلل نوكي نأ سربيب رهاظلا رارق بهذملا

 نم ءاهقفلا ةرثك هعم حضتتو طاشنلا اذه حضتيو . ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ةامضق بناجي ريبك

 ىسدقملا ىليعامجلا ةمادق نب نيدلا () قفوم ذئنيح مهرابك نمو « نييبويألا مايأ ذنم ةلبانحلا

 ىلبنحلا هقفلا ىف ةريثك بتك هلو « بهذملا ةمئأ نموهو 57١ ةنس قشمدب ىوتملا دمحأ نب هللا دبع

 وهو « تادلجم رشع ىف هركذ راملا قرا رصتخم هب حرش ىنغملا اهنم « نيدلا لوصأو هلوصأو

 نيدلا لوصأ ىو « رظانلا ةضور باتك هقفلا لوصأ ىف هلو « تادلح عبرأ ىف ىفاكلاو ء عوبطم

 . نماثلاو عباسلا نينرقلا لاوط مهركذ ددرتي هتيب نم نوريثك ءاهقف هدعب اناقليو . داقتعالا باتك

 ةيميت 27 نبا مامإلا مسا بهذملا ىف قلأتب ىتح كيلاملا مايأ عباسلا نرقلا ةياهن غلبن داكنامو

 انثيدح انب رمو « عضوملا اذه ريغ ىف هداهتجاو ىركفلا هررحت نم ابناج انروص دقو 7 ةنس قوتملا

 ؛ ةيديقعلاو ةيعب رشتلا لئاسملا ف بتكلاو لئاسرلا تارشع هلو « ىنآرقلا ريسفتلا ىف هجبام نع
 مهأ نمو « دلحم ةئامئ الث ومن نابكرلا اهب تراس ىلا هتافنصم نإ ظافحلا ةركذت ىف ىهذلا لوقيو

 هدعب ةلب انحلا ءاهقفلا مالعأ نمو .رابكت ا دل ةسمحت ىف ادق ةعوبطم ىهوهيواتفةيهقفلاهبتك

 فاضأو سانلا ىف امهرشانو هملعو ههنف لماح وهو نييغالبلا نيب روكذملا ةيزوحلا مق نبا هذيملت

 نك 45/١ بجر نبا 010

 . 55١ ص ةيملعلا ةكرخلا ىف ةيميت سا رداصم ترم (*) ةيادبلاو 117١/5 بجر نيا ةمادق نبا ىف عجار (؟)

 ةرهازلا موجنلاو مم تارذدشلاو 48/1 ةب راهنلاو
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 ءارقالل هذاتسأ دعب قشمد ق ىدصتو . هيف ةيوق ةفوص ةعزن عم 6 بتكلا عئاور نم اريثك امببلإ

 نيعقوملا مالعإ هفيناصت نمو « عورفلاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا ىف اريثك فئصو ءاتفإلاو
 نبا لوقيو « نيتداعسلا قرطو « ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلاو « نيرئاسلا كزانم حرشو
 لوقيو ءادج بهسيف هدهج حاضيإلا لواحي هتاباتك ىف سفنلا ليوط وه : رردلا ىف رجح
 ردقي الام قايسلا نسحو ةدئازلا ةبوذعلا عم فرصتلا نسح نم هل » : علاطلا ردبلا ىف ىناكوشلا

 باتكر خزيو . « بولقلا هبحتو ناهذألا هيلإ ليمتو همالك ماهفألا قشعت ثيحب نيفنصملا بلاغ هيلع
 . 819/7 ةنس هفيلأت نمز ةيامن ىّبح اهريغو قشمدب مهتاضقو ةلبانحلا ءاهقف ءامسأب ةرهازلا موجننلا

 ىفوتملا سدقملا تيب ىضاق دمحم نب نمحرلا دبع ىميلعلا نيدلا ريمم كيلاملا مايأ نم هرخأب اناقليو
 . « دمحأ مامإلا باحصأ مجارت ىف دمحألا جبنملا » هامس ةلبانحلا تاقبط ىف باتك هلو 4710/ ةنس
 ةثالثلا بهاذملا باحصأ ةيقب لثم كلذ ىف مهلثم نييناعلا مايأ مهطاشن ةلبانحلا ءاهقفلل لظيو
 . ىرخألا

 ةأشنل اًركبم حاتأ امم « اهباحصأ نيب مدتحي لدجلاو ةيمالكلاو ةيهقفلا بهاذملا ترهظ ذنمو
 رثكب اكرصعلا اذهل امهيف فيلأتلا رثكيو « ةرظانملو ثحبلا بادآ ملع ةأشن نم هعبت امو لدجلا ملع
 ىذلا ىدمآلا هيف نيرخآلاو نيلوألا قافو ىعفاشلا مامإللا هعضو ىذلا لوصألا ملع ىف فئلأتلا

 ةنس هتافو ىتح ةامح نطوتسا مث رصم لزن دق ناكو ,رصم ءزجي مالكلا ملع نع انثيدح ىف هب ملئس
 ىدم ىلع لوصألا مع ىف باتك عورأ ناك امبر ؛ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا» هباتكو ١

 ىتلا ةريثكلا ةيمالكلا قرفلا نعو لازتعالا نع تفرصنا -رصم لثم - ماشلاو . ةيضاملا ةنمزألا ٠
 مضنا ناسارخ ةيعفاش هئاول تح مضناو "78 ةنس قوتملا ىرعشألا رهظ اذإ ىتح « دادغب ىف تاشن

 نأ ثبلي لو . ناكم لك ف ىرعشألاو ىعفاشلا . نابهذملا قناعت ثيحب رصمو ماشلا ةيعفاش مهلثم

 ةنمزأ ىف نينسلا رادم ىلع ماصخلا اذه رمتساو « ةنسلاو باتكلا رهاظب نوذخألا ةلبانتلا اهمصاخ

 دض ةلبانحا ضعب بصعت روصيل هتاقبط ىف ىكبسلا فقوتي رخآ ىلإ نيح نمو . كيلاملاو نييبويألا
 ضرعنس ام وحن ىلع مهدض اديدش ابصعت بصعتي ناك دقف  ىبهذلا هذاتسأ ةصاخو ةرعاشألا
 موصخ ىلع نودري نيذلا ةيعفاشلا ءاهقفي ديشي هسفن تقولا قو . عضوملا اذه ريغ قف كلذ

 ىزاوهألا ىلع نب نسحلا ىلع محفملا هدر ىف ركاسع نب نيدلا رخفب داشأام وحن ىلع « ةيرعشألا
 ىكبسلا ديشيو . ؛ ىرعشأالا نسحلا ىلأ ىلإ بسن ايف ىرتفملا بذك نييبت » هباتك ىف ءارقلا نيب راملا
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 ةنس قشمدب قوتملا ىدنلا نب نيدلا ىصب  7١8ىرعشألا بهذملا ةرصنب همايقل ٠ لوقيو :

 هباتك بهذملا ةرصن ىف هفيناصت نم ركذيو « هرارسأب مهاردأو هبهذمب سانلا ملعأ نم ناك هنإ

 لوصألا ةيارد ىف لوصولا ةياهن ه وه لوصألا ىف اباتك هراوجي هل ركذيو « مالكلا ةدبزو « ..

 . نيينامعلاو كيلاملا مايأ ىف نينسلا رادم ىلع ىرعشألا بهذمل ةيعفاشلا ةرصن تلظو

 خيراتلا

 خيراتو ندملا خيراتو ةدرفملا ريسلا نم هروص عيمج خيراتلا ةباتك ىف ماشلاو قشمد تطشن

 لوسرلا ةريس اهوأو « ةدرفملا ريسلاب انثيدح أدبنو . تاقبطلا بتكوأ مجارتلاو ةنيعم ةلود وأ لودلا

 نب نمحرلا دبع ةعّرز 2"وبأ ايف ةباتكلل هسفن بدن ىماش لوأو « ةيكزلا سو هيلع هللا لص

 لثم طقس ؛ نيدشأارلا ءافلخللا خيرات نع باتك اهبناجي هلو 787 ةنس ىفوتملا ماشلا خيش ورمع

 ةريسلا لثم « مهاباتك انلصت ملو ابيف ةباتكلاب نييماشلا ضعب ىنعو . نمزلا؛دي نم ةيوبنلا ةريسلا

 نب "دمحم قشمدلا نيدلا سمشب نيينايعلا مايأ ىف قتلنو . 0٠*57 ةنس ىفوتملا ىط ىبأ نبال ةيوبنلا

 ٠٠١ وحن نم اهعمج ةيماشلا ةريسلا ىمست ةيوبن ةريس هلو 457 ةنس قوتملا فسوب
 ىععتو 2 باتك

 انثيدح ق اهركذ رمو « ةيبلحلا ةريسلا رصمب دولوملا ىباحلا نيدلا رون فئصو . نآلا اهجارخإب رصم

 اهيف اهباحصأ روص ةيصخش مجارت ؤأ ريس ثالثب قتلنو . ةعوبطم ىهو ء«رصم مىسقب خيراتلا نع

 هايح اهيف روصي وهو 0885 ةنس قوتملا ذقنم نب ةماسأل رابتعالا باتك اهنم اناقليام لوأو « مهب ايح

 ةماش ىبألو . جروبنريد هلبق اهرشن دق ناكو ىتح بيليف اهرشن « هنمزل بيلصلا ةلمحو نيماشلا

 . نبال لثملابو « نيتضورلا ليذ » هباتك اهعدوأ هملقب ةيصخش ةمجرت 5568 ةنس قوتملا ىسدقملا

  نوحشملا كلفلا  ناونعب ةيصخش ةمجرت 408 ةنس ىفوتملا نيبفارغجلا نيب روكذملا يم اصلا نولوط

 . قشمدب ةعوبطم ىهو « نولوط نب دمحم لاوحأ ىف
 ا ا هن ا ا سدس

 بيذبنلا ىف رجح نباو ؟0/4/9 ركاسع نبا خيراتو 1 ١17/4 ىكيسلا تاقبط نيدلا نص ىف مجار (1)

 ؟91/9 نالكورب مجارو . 51 ةأرمو ١87/4 رجح نبال رردلاو ؟مثو/م-تايفولاب قاولاو

 718/8 تارفشلا نيدلا سمش ى رظنا د ١81/9 ملاطلا ردبلاو لال/5 تارذشلاو 7107/4 نانجلا

 ءزجلاب نراقو مال/9 ةرهازلا موجنلا ةعرز ىبأ قرظنا (؟)



 ا
 قربلا » هباتك فلأ هيفو ىناهبصألا داعلا مهوأو « نيخرؤملا هتريسب نيدلا حالص لغشو

 عبس ىف وهو «2هدهع ماشلا ثادحأو هتاحوتفو نيدلا حالص رامخأ هيف ركذ ( ىمهاشلا
 حالص حتف هيف روص «( ىبسدقلا حتفلا ف ”ىسقلا حيفلا هباتك ةريسلا هذبهب لصتيو . تادلحب
 حالصل ةريس 587 ةنس قوتملا دادش نب نيدلا (0) ءابم فئصو . اعيدب ايبدأ اريوصت سدقلل نيدلا
 ىبأ نبأل ةيحالصلا ةريسلا ىلع اهيف دمتعا « ةيفسويلا نساحملو ةيناطلسلا رداونلا ١ : ناونعب نيدلا
 بتكو : ىزيزعلا خيراتلا اهامس زيزعلا كلملل '"'ةريس "0 ةنس ىوتملا رعاشلا نينع نبالو . ىط
 دارفلا ىف ةيلحلا ”7دئاوفلا مساب هل ةريس لداعلا كلملا نب ىسيع نب: دواد رصانلا دالوأ دحأ

 ؛) هاشيرع نبالو ٠ ىعفاشلا مامإلا ةريس ىف باتك ءاهقفلا نيب روكذملا ىوونللو . «ةيرصانلا
 نمو هتلودو هكلمو هتاشنو هدلوم اهيف بفعت كنلروميتل ةلصفم ةريس 6.814 ةنس ىفوتملا قشمدلا

 ىف هداسفإ اًروصم «روميت بئاون ىف رودقملا بئاجع » ةريسلا هذه ىمسو 86٠ ةنس ىتح هوفلخ .
 ديدش عوجعسسم بولسأب اهبتك هنأ ريغ ٠ عئاظفلا نم بكتراامو لسنلاو ثرحلا هك الهإو ضرألا
 ئيلأتلا » ناونعب هتريس بتكو قمُْقَج ناطلسلا دهع ىف هرمع نم ةرخأب رصم لزنو . فلكتلا
 ناطلسلا ةريس ىف دنهملا فيسلا باتك هركذ راملا ىنيعلا نيدلا ردبلو . «رهاظلا كلملا مش قرهاطلا
 . نيدلا رونل ةريس : ناتريس ما/4 ةنس قوتملا قشمدلا ركب ىلأ نب دمحم نيدلا ردبلو « ديؤملا
 نيب افنآ هانركذ ىذلا نولوط نبالو .رصعلا ى ةريثك ريس هلو . ىابتياف ناطلسلا ةيناثلا ةريسلاو
 ىبأل ةريس هركذ راملا ّىشمدلا نيدلا سمش فنصو . فدوصتملا ىبرعلا نبال ةريس نييفارغجلا
 نع اهفنص ةريس لينحلا ىبحي نب دمحمو .ةيرصملا بتكلا راد ىف ةطوطخم اهنمو « ةفينح
 ١٠ ١م ةنس قوتملا ىمركلا ضسوي نب 7 ىعرملو , ةعوبطم ىهو . فوصتملا ىنالبجلا رداقلا دبع
 . ةيميت نبا بقانم ق اهفنص ةريس

 ىف اهنم ةفئاط انضرع دقف تدملا خيرات بتك امأ « ةدرفملا ريسلا بتك نم انفداصام ضعب اذه

 2-2 "54 ىكبسلاو 84/7 ناكلخ نبا ىف نيدلا ءاهب مججار (1)

 ١8/5 ( ةيبرعلا ةعبطلا ) نالكورب 02 ظافحلا ةركذتو ١5١/9 ىدرولا نبا خيراتو 4

 81754 ص. هاشبرع نبا ةمجرت رداصم رظنا (4) ' ةياهنلاو ةيادبلاو "88/9 ءارقلا تاقبطو 14
 (ةرهازلا موجنلاو #/١67 ادفلا ىلأل رصتخماو 1"

 "5/4 رثألا ةصالخخ ىمركلا ىعرم ق رظنا (5) آ ١58/8 تارذشلاو ؟97/5
 ( ةيناثلا ةعبطلا ) ةفيلبخ ىجاحل نونظلا فشك رظنا )١(
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 طسبنو « سدقملا تيبو ماشلاو قشمد لئاضفب اهنم لصتاام ةصاخو ايفارغجلا ىلع نع انئيدح
 ىلع ركاسع نبا ظفاحلا مامإلل قشمد ةنيدم خيراتف اهلوأ امأ , كانه امهانركذ نيباتك ىف مالكلا

 اهحوتفو ماشلا لئاضف نع ثيدحلاب هأدب ادلحي نينامت ىف هنإ لاقيو 81/١ ةنس قوتملا نسحلا نب

 هنمز ىلإ ةيلهاجلا ذنم ماشلاو قشمد لخد نم لكل مجرت مث اهرودو اهسئانكو اهدجاسمو اهططخو

 هبّدهو . باتكلاو ءارعشلاو فنص لك نم ءاملعلاو ةاضقلاو ءاهقفلاو ةالولاو ءافلخلاو ءايبنألا نم

 ةمجرت ىتح « تادلحم » ةعبس هبيذهت نم رشنو « ناردب نب دمحأ نب رداقلا دبع ديناسألا فذحب

 خيرات ةرشابم لاقي لب « ركاسع نبا ختيرات بيذهن مساب عجارملا ىف ركذي القو « رايس نب هللا دبع
 ةنيدم خيررات باتك هدنع فوقولا ىرنو هل انضرع نأ قبس ىذلا ىناثلا باتكلاو . ركاسع نبا

 ىتح اهدجاسم ركذو ىومألا عماجلا ركذ ىف بهسي مث اهططخ ركاذي وهو « دادش نبال قشمد
 ةيعفاشلاو ةيفنحلا اهسرادمو اهطيرو اهقناوخو اهرهاظو اهنطاب ىف اهتارازم نع ثدحتيو « هنمز

 خيرات كلذب وهو « اًرعشو ارثن هب تحدمامو امتاماحو اهتارايدو اهسئانكو ةيلبنحلاو ةيكلاملاو

 هلبق اهب ىتع باتك مهأ لعلو . قشمدب ىبع امك بلحب دادش نبا ىنَع دقو . ىراضح قاقث ىعامجا

 ىف هفنص 550 ةنس ىوتملا دمحأ نب رمع 27 مدعلا نبال « بلح خيرات ىف بلطلا ةيغب » باتك

 ىف نينسلا ىلع بلحلا اخيرات هل لعجو ىدحبيألا بيترتلا ىلع اهئابدأو اهئايلعل اهيف خْرَأ تادلحم رشع

 هققح 059 ةنس دومحم نيدلا رون مايأ ةيامن ىلإ هب لصو « بلح خيرات نم بلحلا ةدبز » : هباتك

 8141 ةنس قوتملا دمحم نب ىلع ةيرصانلا '' بيطخ نبالو . قشمدب ناهدلا ىماس روتكدلا هرشنو

 دمحم نب دمحم هلمكأو « بلح خيرات ةلكت ىف بختتنملا ردلا ١ اهامم تادلمحم قف بلطلا ةيغبل ةمتث

 "7 نبا نييناؤعلا مايأ كلذ لكب ىبعو . «رظاونلا ةهزن » هتلككت ىمسو 84٠ ةنس ىفوتملا ةنحشلا نب

 ىف ( لحنلا لسع ) ٍبّرَضلاو دبزلا » هباتك فنصو ةا/١ ةنس قوتملا ىبلحلا مهاربإ نب دمحم ىينحلا

 سيئألا باتك 9:1 ةئس قوتملا ىميلعلا نيدلا ريخو . 46١ ةنس ىلإ تاك عم ( بلح خيرات

 مد نمل خيبوتلاب نالعرالا ٠١ باتك ىلإ عجري نمو . عوبطم ليلخلاو سدقلا خيرات ى ليلحلا

 ليلخ اف صمح م بلح الوأ رك ذُت « بقاعتت اهحيرات اوبتك نم عم ماشلا نادلب دجيس ( خيراتلا

 ةدلب قبت مل هنإ انلق اذإ غلابن الو « نالّقسعف سلبارطف روصف دفصف قشمدف قشمدل ةيحاض اًيرادف

 ها عماللا هوضلا ىف ةيرصانلا بيطتخخ نبا عجار 60 تاوفو ه1 ءابدألا مجعم ميدعلا نبا ف رظنا 000

 ”غ 7/1٠ تارذشلاو 5 منار غ8 ص مجارلا جاتو م0/6 تارذشلاو 5 تايفولا

 58/8 تارذشلا ىف لبنحلا نبا رظنا () بلخلا ةدبز.:هباتكل ناهدلا ىماس روتكدلا ةمدقمو



 ل

 . مايالا عم عاضو انلصي ملام اهنمو انلصوام اهنمو اهخيرات ةباتكل ملاع درجت الإ ماشلا ىف
 دسا نب 27ةزمح ىبسالقلا نبا هيف اناقليام لوأو ؛ ماعلا خيراتلا ىلإ نادلبلا خيرات كرتنو

 خيراتلا باتك ىلع هب ليذ قشمد خيرات هام نينسلا ىلع ثداوحلل خيرات هلو ههه ةنس قوتملا ظ

 هرصاعي ناكو . 5868 ةنس هتافو نيح ىلإ 44١ ةنس نم توقاي لوقب ايك هب ادتبا ىناصلا لاله:

 اهجيراتو ةاح نع باتك هاشنهاش نب رمع نب دمحمو « هه“ ةنس دعب قوتملا ىلحلا "7 ىميظعلا

 1147 ةنس قوتملا ةاح ىضاق ىومحلا 9مدلا ىلأ نبا امهدعب ءاجو .نينسلا ىلع خيرات اضيأ هلو

 قنحلا ىزوجلا نبا طبسو « 7171 ةئس ىتح تادلجم ةتس ىف ماع خنيرات وهو ىرفظمل خي راتلا هلو

 ةأرم بائك هلو 564 ةنس هتافو ىتح عباسلا نرقلا علطم ذنم قشمدل نطوتسملاو دادغبب دولوملا

 ةنس ىتح نينسلا ىلع ةيوبنلا ةرجهلا ذنم هبترو ةقيلخلا لوأ نم هب أدب نايعألا خيرات ىف نامزلا

 رديح ىف هنم رشنو « ادلجم نيعبرأ ىف ناكو ؛« ةئس لك ىف تايفولا مث ثداوحلا ركذي هيفو « هتافو
 ءزحلا ىف قارعلاب نيخروملا نع انثيدح ىف كلذ انحضوأام وحن ىلع نماثلا ءزحلا نم ناهسق دابآ

 عم فصنلا وحن ىف ةأرملل رصتخم 77 ةنس ىوتملا ىكبلعبلا ىنينويلا دمحم نب 440 ىسوملو . فلاسلا

 ريبك خرؤم اناقليو . "1/4 ةئس ىلإ 588 ةنس نم ايروسو رصم اهلوأ لوانتي تادلحم ةعبرا ىف ليذ

 رابخأ ىف رصتخلا باتك هلو نييفارغجلا نيب هانركذ دقو "7 ةنس ىوتملا ةح بحاص ادفلا وبأ وه

 ةنس ىتح مالسإالا نع مسقو ءايبنألاو تانايدلاو ةيلهاجلا نع مسق : نيمسق ىلع هعزو « رشبلا

 ىدرولا نب رفظملا نب رمع فنصو . ةينيتاللا ىلإ امبدق نوقرشتسملا همجرت سيفن خيرات وهو 9

 . ارارم اهلصأ م تعبط «(رصتخملا ةمتت » اهامس همانأ ىحح هل ةلكت /59 ةنس شوتملا

 ريهاشم تاقبطو ءالسإلا خيرات هلو 744 ةنس ىوتملا دمحأ نب دمحم (* ىبهذلاب قتلنو

 ىف هذيملت ىكبسلا دقنو . تايفولاو ثادحألا نيب هيف اعماج نينسلا ىلع هبتر ادلحم ١7 ىف مالعألا

 ع[: تارذشلاو ١ ه"/ه رردلا يسوم عجار 5 رك اسع نبال قشمد خبرات ىسنالفلا نبا ّق عجار 10

 ١١3/14 ةياهنلاو ةيادبلاو 2 سموه ةرهازلا موجنلاو 708/٠١ ءابدألا مجعمو 4
 14١ نايمهلا تكنو 476/* رردلا ىهذلا ىف رظنا (ه) ١4/4 تارذشلاو

 خي راتو 550/1١8 ةياهنلاو ةيادبلاو 7٠7١/7 تايفولا تاوفو ( ةيبرعلا ةمجرتلا) ناللكورب ىميظعلا ق رظنا )١(

 نانجلا ةأرمو 5 ءاّرقلا تاقيطو 8/9 ىدرولا نبا ما

 ١71/5 تايفولاب قاولاو ٠٠١/8 ىكيسلاو ممن/؛ خيراتو 1١9/8 ىكبسلا : مدلا ىلأ نبا ىف عجار ()

 ردبلاو 15/5 تارذشلاو ١87/٠١ ةرهازلا موجنلاو ادفلا ىلأل رصتخغاو 7١/5 تارذشلاو ١؟9/9 ىدرولا نبا

 ١1 ملاطلا ١١١/١



 ١ ١ ه

 ةأباندلا ناكو . اضيأ ةيفوصللو مهل هضرع ىف دايحلا ىلع فقي مل هنأو « ةيرعشألا نم هفقوم هتاقبط
 باحصأل ابصعتم ايلبنح ناك ذإ « هبضغ ماج اعيمج مهيلع بصي كلذلو نيتفئاطلا نونصاخي '

 ليقام عيمجي هفصو ىف بنطي ةلبانخلا نم ادحاو مجرت اذإ ناك هنأ ىكبسلا لوقيل يح « هبهذم

 مامإك ةيرعشألا نم ادحأ مجرت اذإو نكمأام هل لواتيو هتاطلغ نع لفاغتيو « نساحلا نم هيف

 كلذ ديعيو « هيف َنعط ْنَم لوق نم رثكيو هفصو ىف غلابيال اهلاثمأو ىلازغلاو ىنيوجلا نيمرحلا
 « بهذملا ىف ةيبصعلا نم ائيرب هيف همجارتو هخيرات ىف افصنم نوكي نأ :ىغبني ناكو . "7هيدبيو
 ىبهذللو . « نيخروؤملا ماوعب كلاب اف لجبللا مامرالاو هردملا ظفاحلا وهو اذه » : ىكبسلا لوقيو

 ثادحألا هيف ركذو تاونسلا ىلع هبتر «ريبكلا هنيراتل رصتخم وهو « نيدلجم ىف ماع خيرات
 شماوهملا ىف ددرتي هركذو ؛ربغ نم ريحت ىف ربعلا » هاعم , تايفولاو

 رردلا زنك هلو ٠ دححرص بحاص راداودلا كبيا نب هللا دبع نب ركب وبأ ىبهذلا رصاعي ناكو

 مألا ىف اهيناثو قلخلا ءدب ىف اهوأ ءازجأ ةعسن قف وهو نووالق نب رصانلل هفلا ( ررغلا عماجو

 ىف سماخلاو « ةيومألا ةلودلا ىف عبارلاو « نيدشارلا ءافلخلاو ةيوبنلا ةريسلا ىف اهثلاثو ةميدقلا

 ةلود ىف نماثلاو « ةيبويألا ةلودلا ىف عباسلاو « ةيمطافلا ةلودلا ف سداسلاو « ةيسابعلا ةلودلا

 وهو ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم « نووالق نب رصانلا ةلود ىف عساتلاو « ةيرحبلا كيلاملا

 هلو 4 ةنس قوتملا ني رسفملا نيب هركذ رم ىذلا ريثك نباب قتلنو .رشنلاب ريدج سيفن باتك

 ف مهتملاو قيثولا نيب ازيمم ةيوبنلا ةريسلاب هيف ىنع « ماعلا خيراتلا ىف وهو « ةياهنلاو ةيادبلا

 ءاجو . ةرجهلل 71/ ةنس ىتح نيئسلا رم ىلع تايفولاو ثادحألا نيب عمجي هيف ىضمو « رابخألا

 ىف رظانملا ضور ماعلا خيراتلا ف هلو 8١6 ةنس قوتملا ىبلح لا 7 ةنحشلا نب نيدلا نيز هدعب

 لماكلا شماه ىلع اميدق عبط دحاو دلحم وهو 8٠١1 ةئنس ىلإ هيف ىبتنا «رحخاوألاو لئاوألا ملع

 بالحب شن 888 ةنس ىوتملا نيثدحملا نيب هركذ رم ىذلا ىنيعلا نيدلا ردبب هدعب قتلنو . ريثألا نبال

 0 خويش ىلإ فلتخاو ؛ فانحألا بلح ءاهقف نم هريغ لعو ايفنح امضاق ناكو هيبأ ىلع هقفتو

 ءاضقو ةيسحلا اهنم قشمدو ةرهاقلا ىف ةفلتخم بصانم دلقتو « ةرهاقلاو سدقملا تيبو قشمد

 . 46٠ ةنس ىتح ةقيلخلا ءدب نم ماع خيرات وهو « نامزلا لهأ خيرات ىف نابجلا دقع هلو « ةيفنحلا

 )١( ىكبسلا رظنا 9/١ تارذشلاو اهدعبامو ١١7/09 علاطلا ردبلاو ,578

 م عماللا . ءوضلا ةنحشلا نبا ف عجار (؟)

 هل
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 لاوحأ ىف هلو 444 ةنس ىوتملا نسح نب 2١ فطصم يلانجلا نيينامعلا مايأ ىف مهب قتلن نممو
 ىف ةيمالسإ ةلود نيرشعو ثالثل هيف خرؤي ىلانجلا خيراتب فرعي لفاح خيرات رخاوألاو لئاوألا

 ناكو . هلثم ملاعلا لودل اعماج اباتك رأ مل نونظلا فشك بحاص لاق 491 ةنس ىتح نيدلحم

 . لودلل ماع خيرات اضيأ هلو ٠١١9 ةنس قوتملا قشمدلا نانس نب دمحأ ©") ىنامرقلا هرصاعي

 . ةحفص 0٠0٠ ىف دادغبب اميدق عبط ؛ لوألا راثاو لودلا رابخأ» : هامس ةيمالسالا

 ةصاخ ةيعرف اًبتك ماشلا وخرؤم فنص ماعلا خيراتلا ىف ةريثكلا ةيخيراتلا بتكلا هذه بناجبو

 خيرات وهو « ىنابصألا داعلل ( ةرطقلا ةرصعو ةرطفلا ةرصن ١ : كلذ ءنم « لودلا ضعس

 ةبحنو ةرصنلا ةدبز » هباتكب 57 ةنس ىرادنبلا حتفلا هرصتخا « مهثارزوو وبتكباتأو ةقجالسلل

 . خرؤملا ئرقملا ظفاحلا "9 ةماش ىبأب قتلنو . قوجلس لآ ةلود خيرات مداب ةرهاقلا ىف عبط ؛ ةرصعلا

 رابخأ ىف نيتضورلا باتك هلو 558 ةنس ىفوتملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع ىعفاشلا ىسدلا
 ةلمح ىلع ةريثكلا |هتاراصتناو اهكراعم فصو ىف نيدلا حالص ةلودو نيدلا رون ةلود : نيتلودلا

 ىنرحلا برعلا دج روصت ىتلا ةعيدبلا ةيرعشلا اهتاحول ضرعي مث « ةكرعملا درسي ةداعو « بيلصلا
 اقحس نييبيلصلا ناقحسي نيدلا حالصو نيدلا رون : نالطبلا اذه ناك فيكو « اعئار اريوصت

 بتكو . 556 ةنس ىلإ 854٠ ةنس نم اليذ نيتضورلل بتكو .رذيالو مهنم قبي داكيال اعيرذ

 ةماش ىلأ خيراتل ىتقملا » مساب ةماش ىبأ خيراتل ةلص 78 ةنس قوتملا دمحم نب مساقلا 9 ىلازربلا

 ىفوتملا عفار نب 2 دمحم نيدلا قت ةيرونلا سردم ظفاحلا هذيملت هليذو 778 ةنس ىلإ هب ىبتنا

 قتلنو . ةي رصملا بتكلا رادب هطوطخم هنمو ا/14 ةنس ىتح تايفولا هامس باتك ىف ا/ا/4 ةنس

 هرشن « بويأ ىنبرابخأ ىف بوركلا جرفم » هلو 591 ةنس ىفوتملا ملاس نب دمحم لصاو 27 نبا
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 دهعم ىو . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يلانجلا ىف رظنا (1)
 هباتك نم ناثروصم ةيبرعلا لودلا ةعماجب تاطوطخنا

 ؟ ١9/١ رثألا ةيحالج للامرقلا ىف عجار (؟)

 ليذ ىف هملقب ةيصخش ةمجرت ةماش ىلأ ىف رظنا (")
 ظافحلا ةركذتو ١١6/8 ىكبسلاو "ال ص نيتضورلا

 ةياهنلاو ةيادبلاو 099/١ تايفولا تاوفو 0/4

 هارقلا تاقبطو #"“19// نامزلا ةأرم ليذو ؟ه0/16٠م

 م1ام/6ه تارذشلاو ةىرأ

 ظافحلا ةرك ذتو 81/٠١" ىكبسلا ىلازربلا ىف عجار 2(

 ؟؟/؟ تايفولا تاوفو “9١/9 رردلاو 5

 علاطلا ردبلاو ١4/8" ةرهازلا موجنلاو ١؟؟/5 تارذشلاو

 ه١

 ؟4غ/5* تارذشلاو 58/5 رردلا عفار نبا ىف رظنا (ه)

 ص ىدفصلل نايمحلا تكن لصاو نبا ىف عجار )١(

 بوركلا جرفم هباتك ةمدقمو 488/5 تارذشلاو 62

 ىلأل ىناغألا ديرجت هلو 44/4 ىلع دركل ماشلا ططخو

 ةرهاقلا ىف رشنو « هديناسأ نم هدرج جوفلا
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 رمع نب نسحلا نيدلا ردب ىلحلا بيبح نبأ فئنصو . ءازج-أ ةثالث ىف لايشلا نيدلا لاج روتكدلا

 نم هب أدتبا « كارتألا ةلود ىف كالسألا ةرد » هباتك همايأ ىّتح- كيلاملا خيرات ىف /7/4 ةنس ىفوتملا
 ةنس ىلإ رهاط هنبا همتأو 11/7 ةنس ىّبح 548 ةنس  . 4١7ةرسأ خيرات ىف باتك بيبح نبالو

 خيرات ى نيرظانلا ةهزن نيينامعلا ءايأ هركذ قباسلا ىمركلا ىعرملو . رصم نيطالس هئانبأو نووالق

 نيطالسلاو ءافلخلا نم رصم ىلو نم .

 هنيعب ايبرع ارطق اوصخي مل نوُماع باتك مهنمو « تاقبطلاو مجارتلا باك نم نيريثكب قتلنو

 ةسمخ وحن ق عقيو ءالبنلا مالعأ ريس هباتك ىف ىبهذلا مهنم رك ذن « اهنيعب فئاوطلا نم ةفئاط الو

 ركاش 27 نبا مهنمو . هئازجأ ضعب ةيبرعلا لودلا ةعماجمي تاطوطخملا دهعم رشن « ادلحم رشع
 نبال نايعألا تايفو باتك دصقي تايفولا تاوف باتك هلو 54 ةنس قوتملا ىلحلا ىبتكلا

 ءارعشو باّتكلو فنص لك نم ءاملعل ةمجرت ةئامنامث نم رثك أ هبو « هتاف امل ةلككت هنأكو « ناكلحخ

 ىف هب ملنسو 754 ةئس اضيأ وتملا كبيأ نب ليلخ ىدفصلا هرصاعي ناكو . ماكَحو ةيفوصو
 ىاولا مخضلا هباتك اهيف هلو ء مجارتلا ةباتك ىف ماشلا مهتبجنأ نم مهأ وهو «رثنلا نع انثيدح

 تكن ى نايمهلا تك هبناجي هلو .ةفئاط اهنم ترش ادلحي نيثالث وحن ىف لخديو تايفولاب

 « بقحلا ىلاوت ىلع ىبرعلا ملاعلا ىف ءافكألا ريهاشم نم مهرصب اودقف نم مجارت ىف (نايمعلا

 ىرح وهو « تادلجم: ةعست وحن ىف هيرصاعم ريهاشم ىف « رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ » اضيأو

 هباتك اهيف فلؤيو رشاعلا نرقلا مجارتيب ٠١١ ةنس ىفوتملا ىزغلا نيدلا "مج ىعيو .رشنلاب

 قودلمأ دمع 9 با ننصيو ؛ هرب ةكيرمألا توب ةعاج يو ؛ بكاوكلا '

 40 ىدارملا فئصي امك « رشع ىداحلا نرقلا نايعأ ىف رثألا ةصالخ و : هباتكةرجهلل ١١1١ ةئس

 . «رشع ىناثلا نرقلا نايعأ :ىف-وردلا كلس » : هباتك ١٠١ ةنس' ىفوتملا ليلخ دمحم

 ماعلا ءارعشل مجارت باتكوهو « رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرحن » هباتك ىناهبصالا داعلا تلؤيو

 ىلإ ناريإ نم مهراطقأ ىلع نوعزوم مهو ٠١ ةنس وحن ىّيح ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ىبرعلا

 دعب تفّنصو . قارعلا ءازجأ ترشنو برغملاو سلدنألاو ماش او رصم ماسقأ هنم ترشن ,سلدنألا

 ةاشنهاش نب رمع نب" 'دمحمل ءارعشلا تاقبط لشم ءارعشلا نع بتك ماشلا ىفدامعلا
 ف َ 0 #١

١ 
 ) )1ةياهنلاو ةيادبلا رككاش نبا ىف رظنا ١8/ ٠" رزندلا كلس ىبحملا ىف رظنا () رردلاو 65/4

 مسام / ب قرمملا خي رات ىدارملا ىف عجار 65 لير تارذشلاو
14 

 رثألا ةصالخ ىزغلا ىف مجار (؟) ١/ 10ىزوجلا نبا طبسل ةآرملا رصتخم رظنا (هو هزيل ةمدقمو : ١

 ةرئاسلا بكاوكلا نم لوألا
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 ةئنس قوتملا ةأح بحاصا /١١1” نمزلا ىديأ نم هلئامع امه هريغو وه طقس ؛ تادلحم رشع ق ناكو .

 قشمدب ءارعشلا نساحم نايب ىف روك ذملا ىبحملل ةناحلا ءالط ةحشرو ةناحيرلا ةحفن انلصو اممو ١

 نيريبك نيدلحم ف عبط  مورلا دالبو برغملاو رصمو زاجحلاو نملاو قارعلاو بلحو .

 . نبا قيرط نع لمعلا اذه ىف ماشلا تكراشو « مهمجارت لمحت بتك عنب ءاتبطألا .متهأو

 نمز ىتح مهاصقتسا « ءابطألا تاقبط » هباتك فلأف ءابطألا نيب هركذ رم ىذلا ةعبيصأ ىلأ '
 ةاور نم لاجرلا بنكي ماشلا ىتعَتو . مهايعأو مهتايحل اليصفت ءابطألا بتك عسوأ وهو « هتافو

 « لاجرلا ءامسأ ةفرعم ىف لاككلا » باتك - انب رم ايك - ليعاّمجلا ىنغلا دبع فنصيو « ثيدحلا

 نيثدحملا نيب هركذ راملا ىزملا هيلإ فاضأو . ةتسلا حاحصلا بتك ىف ىوبنلا ثيدحلا ةاور نع

 لاجحر ىف باتك ىوونللو « ادلحم رشع ىنثا ىف لاكلا بيذبت ناوئعب تاحيحصتو تالكذ

 راصتخاب ىبهذلا ىنَعو . نيحيحصلا لاجرركذ ىف نيح اصلا ضاي ر مساب اسمو ىراخبلا ىحيحص' "
 ق « لامكلا بيذهت بيهذت » هباتك ىعسو « هيلإ تادايز ةفاضإو هبيترت ناسحإو بيذبتلا اذه

 ىف ةبباشتملا ءامسألا مجارتب هصخ باسنألاو ءامسألا ىف هبتشملا باتك ىبهذللو . تادلجم ةسدخ

  هبتر ىوبنلا ثيدحلا ةاور ىأ لاجرلا دّقن ىف لادتعالا نازيم اضيأ ىهذللو . هريغو ثيدحلا ةاور

 . . تادلجم ةثالث ىف عوبطم وهو مجعملا فورح ىلع

 تادلحم ةعبرا ىف ظافحلا ةركذت وه ريبك : هئالعو ىوبتلا ثيدحلا ظافح ىف ناباتك ىهذللو

 ' « مسالا هعينصل قبأو تالكت عم ريخألا ىطويسلا رصتخاو . ظافحلا تاقبط وه اهنم رصتخمو
 ةياغل بتك امنإ عويذلا هل بتكي مل ءارقلا تاقبط قف باتك ىهذللو . ةعوبطم ةئالثلا بتكلاو

 ىف ددرتي هباتكو « 817 ةنس قوتملا ءارقلا نيب روك ذملا ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبط ىف ةيابنلا

 نولوط نبال قشمد ةاضق اهمهأ نم ةفلتخم بتك ةاسضقلل تعضوو . ءارقلا تاقبط مساب شماوملا

 « مهتاقبطو مهاجر ى ةريثك بتك ءاهقفللو . عوبطم وهو 4817" ةنمس قوتملا نييفارغجلا نيب روكذملا
 - ةيعفاشلل كلذكو مهبتك فانحاللف « مهبهاذم فالتخا ىلع مهنع بتكلا نم ريثك فص دقو

 اولظ مهنأ ىلع لديام اذه ىف لعلو « مهئاهقف نع ىماش باتك ىنفداصي ملف ةيكلاملا امأ ء ةلبانحلاو

 باتك هركذ قباسلا نولوط نبالف . رصعلا نم ةرخاب ةيفنحلا ىف فيلاتلا رثكو . نيليلق ماشلا ىف

 . « ةيفنحلا ىرخاتم ىف ةيلعلا فرغلا
 ةيفنخلا تاقبط ىف ةيضملا رهاوجلا لثم ةزوهشمَو ةلَوادتم تناك مهتاقبط ىف بتك ةيفنحللو

 : ةيعفاشلا تاقبط ىف اريثك فيلأتلا ناكو . اغبولطق نبال مجارتلا جاتو افولا ىنأ نب رهاقلا دبعل
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 مجعللا فورح ىلع هبترو ىوونلا هرصتخا اهيف ريبك براتك نيثدحملا نيب هركذ رامل حالصلا نبالو '

 باتكو .شماوهلا ىف اراركتو ارارم روك ذم هباتكو ىكبسلا تاقبطلا كلت ىف هباتك رهتشا نممو
 ةنس قوثملا قشمدلا ةبهش ىضاق © نبا  88١ةنس ؛ّيح ةيعفاشلا مالعأل هيف مجرت  84٠وهو

 ةنس قوتملا ىلبنحلا ىشمدلا 7بجرانبالو مهئاهقف مجارت ةباتك ىف ةلبانحخلا طشنو . عوبطم

 نيدلحم ىف عوبطم وهو 075 ةنس قوتملا ىلعي ىلأ نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا باتك وه .

 اذه ىفانم الكمتخنو « عوبطم تاقبطللرصتخما/917ة نس ىونملا ىسلب انلارداقلا دبع نب ""دمحنو

 روصي وهو 471 ةنس قوتملا ؟؟7” ىميعنلل سرادملا خيرات ىف سرادلا باتك ىلإ ةراشالاب لصفلا

 بحس نم اهيشغام عم ىتح « ماشلا ىف عشت اهؤاوضأ تلظ ىتلا ةيملعلا ةضهنلا لب ةكرحلا
 نيينامعلا .

 20 سس سم يو سوس

 رجح نبال رردلا ىف رداقلا دبع نب دمحم عجار (9) مقر ١١ج عماللا ءوضلا ةبهش ىضاق نبا ىف عجار )١(

 88/5 (ةيبرعلا ةمجرتلا ) نايلكوربو . "١ ى/4 ١515/١ علاطلا ردبلاو 518/9 تارذشلاو ] ١"

 بكاوكلا ىف دمحم نب رداقلادبع ىميعتلا رلفنا 4 7517 ص ظافحلا رشافبط ليذ بجر نبا ىف رظنا (7)

 ١ 58/8 تارذشلاو 580/1 ةرئاسلا مموؤ/5 بهذلا تارذشو 478/7 رجح نبال رردلاو

 ىشم لي ليذلا ةعبطل ناهدذلا ىماس روك دلا ةملقمو



 ففتللاثلا اصعلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

 ١

 ماشلا برعت
 اب ناك دقف « ةفلتخم ةيسنج رصانعو ةددعتم تاغل ىبرعلا ىمالسإلا حتفلا لبق ماشلاب ناك

 ١ نييماراو نييناربعو نييقينيفو نييناعنكو نيب رومأ نم اميدق اهتلزن ىّتلا بوعشلا ةلداس مه تويماس

 ردتكسإالا اهحتف ذنم اهؤالزن قيرغولا مهتمدقم ىف طسوتملا رحبلا بوعش نم رصانع اهب ناكو

 اهم ناكو . فصنو نينرق وحنل ةيقيرغالا ةيقولسلا ةلودلا اهم هتفلخو دالبملا لبق #8 ةنس ىنودقملا
 تلظو « داليملا لبق لوألا نرقلا طساوأ ىف اهنم ريكألا طرشلا نامورلا لتحا ذنم ةيمور تالالس
 امور اهتمصاع ةيبرغ ىلإ ةينامورلا ةيروطاربسالا ماسقنا كلذ معدو « ةفاقثلا ةغل مهدهعل ةينانويلا

 فسلفتمو رعاش ريغ انب رم ايك اهيف قلأتو ؛ ماشلا اهتعبتو ةينيطتطسقلا وأ ةطنزيب اهتمصاع ةيقرشو
 . ىركفلاو ىنادجولا ريبعتلا ىف مهتادأو مهناسل ةيقيرغالا اوذختا

 اهرثكأ نم ناكو « ىمالسإلا ىبرعلا حتفلا لبق ماشلا ىف تاغللا ددعتت نأل كلذ لك أيهو
 اهتلعج ةريثك لماوع نأ عم . ةيبرعلا ةغللا نآلا ىّتح ركذن لو : ةيمارآلاو ةينانويلا ناتغللا اعويش

 ةواهسلا ةيداب ىنرغو راجسملا ىلاهش هعقومو ةيبرعلا ةريزجلل هراوحللال . يدق نم ماشلا"ىق لغلغتت
 نورق ةينامع لاوط ةيبونجلاو ةيقرشلا هفافحو هدودح ىلع ةيبرع لود ثلث مايقل لب ٠ ء بسحاف

 لصفلا ةحناف ق اه انمملا نأ قبسو . ةنساسغلاو رمدتو طانألا لود ىهو ٠ مالصنرلا لبق ديزتوأ

 تاحفص لع ترهظ دقف طابنألا ةلود امأ . ١ طسبلا ضعب نآلا اهنع ثيدحلا طسبنو « لوألا
 5س ل 0 م ممم ةمسسسسسسس عمنا عسسل

 امو 1 ص ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) نايلكوربل ةيمالسإلا بوعشلا داوجل مالسإلا لبق برعلا خيرات لودلا هذه ىف رظنا )١(
 انباتكو لوألا ءزجلا ىلعلا دمحأ حلاصل برسلا "خي راثو اهدعب لوطم برعلا خيراتو هئازجأ نم ةفلتخم عضاوم قف ىلع
 . اهدعب امو "7 ص لقهاجلا رصعلا خيرات ٠ هباتك كلذكو ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) ىؤح بيليفل
 ' خيراتو ءاهدعبامو 4١5/١ «نيطسلفو نانيلو ايروس

0- 
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 علاطم ىف تعاطتساو . ةيبونج اهل ةمصاع ارطب ةذختم « داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم خيراتلا

 ىَرّصَب ةذختم « زوردلا لبجو ناروح ةقطنم ىتح الاهش اهدودح عسوت نأ داليملا لبق لوألا نرقلا

 كلملا لتحا داليملا لبق 88 ةنس ىف هنأ نوخرؤملا ركذيو . ةيلامش ال ةمصاع قشمد نم برقلاب
 , ىسايسلا اهدجم ةورذ ةلودلا هذه تغلب كلذبو « ةبصخلا اهتطوغو قشمد ىطبنلا ىناثلا ثراحلا

 ثبلي ملو « ةيبونجلا ايروسو نيطسلف ىبونجو ندرألا قرشو ةيبرعلا ةريزجلا ىلاش مضت تناكذإ
 ىف ةيبرعلا نوملكتي اوناك برع طاينألاو . داليملل ىناثلا نرقلا علاطم ىف اهلع اوضق نأ ”انورل

 اورطيس ىتلا كلت ةصاخو ماشلا نم ءاحنأ نأ ىف بيرالو « ءالصأ برع مهف « ةيمويلا مهن

 اهم اوبتكو مهتيدحيأ نييمارالا نع اوذخأ دقو . مهدهعل ةيبرعلاب قطنتو برعتت تديخأ | الع

 ء مهتلود لاوز دعب ىتح زاجحلا ىلاهشو مهيب ف روطتي مهطخ ىضمو « ةيبرعلا اهتالكو مهشوفل

 . مويلا ىلإ برعلا هلوادتي ىذلاو ميركلا نآرقلا هب بتك ىذلا ىبرعلا طخلا هنع أشن نأ ىلإ

 ةيداب لخاد طابنألا ةلود طوقس دعب ةيلاهشلا ةيبرعلا لئابقلا اهتماقأ رّمْدَت ةيناثلا ةيبرعلا ةلودلاو

 رحبلا نادلب عم ةراجتلل اريبك اًركرم اهنم نيذخستم « قارعلاو ماشلا نيب ةيبرعلا ةريزجلا ىلاهش ةواهسل

 ثلاثلا نرقلا فصتنم ىف اهدمي جوأ ةرامإلا هذه تغلبو . نيصلاو دنهلاو سراف نادلبو طسوتملا

 ى لغلغتلا هتلود ىف ةيبرعلا لئابقلل حاتأ امه « ماشلا ىلع هناطلس طسب ىذلا ةنيذأ دهعل ىداليملا

 كلت ىلع اوضق نأ اوثبلي مل نامورلا نأ ريغ « كئنيح اهناكس ضعب برعت ىف الماع ناكو « اهرايد
 . ماشلا رايد ىف ىبرعلا ىوغللا ريثأتلا ةيناث شكنا كلذبو . ةنيذأ ةجوز ءابزلا دهع ىف ةلودلا

 , ةنساسّعلا ةلود : ةثلاثلا ةيبرعلا ةلودلا دهع ىف هتيلعاف ريثأتلا اذه داعتسا ام ناعرس هنأ ىلع

 هتقراف مهتليبق نأو نعلا ىلإ ةنساسغلاب نوباسنلا عجريو « رمدت طوقس عم روهظلا ىف تذححأ دقو

 ىلإ الامث اهقيرط - دعب اهف - تقشو . ندرألا قرش ىف ترقتساو « برام دس بارخ دعب
 تناكو « اهيلع ةبلغلا ا تمت معاجضلا ىمست ةيبرع ةليبقب ءاحنألا كلت ىف تمدطصاو « ناروح

 اهدج نإ نوباسنلا لوقو . ةيطنزيبلا ةلودلل اهئالو نالعإ عم ةعساولا ةقطنملا هذه ىف لوجتت

 لا مسا نايحأ ةنساسغلا نوباسنلا ىمسي كلذلو « ءايقْيّرم ورمع نب ةنفَج ىمسي ناك لعال

 لهأب مهجازتماو مهتلص قمع ىلع لدي امم « داليملل عبارلا نرقلا ذنم ةيحيسملا اوقنتعا دقو . ةنفج

 دقو ( . م 551 - 5748 ) ةلبج نب ثراحلا مهمضأو :؛ ضماغ مهكولم خيراتو . نيل ماع

 مظعأ وهو قيرطبلا بقل هتحنم ابك : اهريمأو لئابقلا خيش ىأ كراليف بقل ةيطئزيبلا ةلودلا هتحنم
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 عنقي نأ عاطتساو ةطنزيب راز هنأ كلذ نم مهأو . روطاربمإلا بقل دعب ةيطنزيبلا ةلودلا ىف باقثألا

 تناكو « ةيروسلا ةيتسيفونوملا ةسينكلا ىلع افقسأ ىعداربلا بوقعي نييعتب هيشاوحو اهروطاربمإ
 ةعست بّصنو نهاك فلأ ةئام مسر بوقعي نإ لاقيو . ةيطنزيبلا ةسينكلل ةيمسرلا ةديقعلا فلاخت

 ماشلاو ايروس ىف ديس ىوقأ دعي ناك ةلبج نب ثراحلا نأ كلذ ىنعمو . دالبلا ىف افقسأ نينامثو .

 نييماشلا ضعب برعت نم كدئنيحح ثدحام ىدم ىو ماشلاب ةليبقلا ذوفن ىف ةديعبلا هتلالد كلذلو

 ىلإ ةعقب نم لقنتلاو ةكرحلا ىريثك ةنساسغلا ناكو . ةيبوقعيلا ةسينكلا لاجر نم ةصاخو أخرى 
 رهن ىلع قشمد نم برقلاب لزانم تناكو قّلج ركذ ءارعشلا نم مهكولم ىحدام ةنسلأ ىلع ددرتنو
 بونحلا ىلإ قشمد نم موي ةفاسم ىلع تناكو ةيباجلا قلج نم رهشأو « هنيتاسبب رهتشملا ىدَرَب

 . قرشلا
 لبق ةدع نورق ذنم برعتست تذخأ دق تناك ماشلا نأ ىلع لدنل هلك كلذ نايب ىف انلطأ امنإو

 نأ ةصاخو « ةوقو ةدح بارعتسالا اذه داز ىبرعلا ىمالسإلا حتفلا نأ ف بيرالو « مالسإلا

 ىف اولخدو ىحيسملا نيدلا اعي رس اوذبن ةينارصنلا اوقنتعا اوناك نم امهريغو ةعاضقرب ةنساسغلا لئابق
 فاصنإلا نم ةحمسلا هتعيرش ىف اوأر ال ماشلا لهأ نم نوريثك مهعم هلخدو « فينحلا نيدلا

 دق نويطنزيبلا مهماكح- ناكو : هنودب ةمأ ةايح حلصتال ىذلا لدعلا نمو سانلا نيب ةاواسملاو

 ةحدافلا بئارضلاب مهوقهراو فسخلاو باذعلا نم ابورض مهوماسو دح دعبأ ىلإ مهتلماعم اوءاسا

 بئارضلا ىف لقث لكو ملظ لك مهنع.نوعقري ددجلا نيملسملا مهماكح اوأر انيب « قاطيال اقاهرإ
 مهسفنأل نيرئأتسم ريغ « قوقحلا عيمج ىف حتافلا دنجلا نيبو مهنم ملسي نم لك نيب نيؤسم
 . اجاوفأ فينحلا نيدلا ىف اولخدي نأ بجعالف . اهفات وأ اليلق نكي اهم ء ءىشب

 : ةيبونجو ةيلامش ةفلتخم لئابق نم اوناكو ء هل نيحتافلا دتحلا نم ٌريثك ماشلا نطوتسا دقو
 رئاشع اهنم ترقتساو « ىوهألا مكحلل ىلوألا بقحلا لاولح لويسب مهدفرت ةيبرعلا ةريزجلا تلظو

 نم اهريغو ةيراسيقو توريبو سلبارطو صمح لثم ةيلخادلا هنادلب ىقح- ماشلا نادلب ىق نوطبو

 ماشلا لهأ نيبو نيرجاهملا برعلا نيب ىوق جزم ثدح كلذبو . نيطسلفو نانبلو ايروس ندم

 نيب ىمويلا طالتمنالاو ةرهاصملا قيرط نع اضيأ لب بسحف ناطيتسالاو ةماقإلا قيرط نعال
 رسأألا لوخد هعفاود مهأ نم لظو . اعيرس ماشلا بارعتسا ىلإ ةوقب عفد ام ء سانلاو رسألا
 نأ دحأ عيطتسي نلو « نارقلا ةوالت هنم ًأزجتيال زج ذإ ٠ مالسالا ىف اهدارفأ ضعب وأ ةيماشلا

 نم ةرثك دكؤي امم ناك امبرو . هبارعتسا:نود ىرخأ ةرابعب وأ .« هتغل ملعت نود ةديدس ةوالت ةولتب
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 قشمد ىضاق ءادردلا ىلأ نع ىضاملا لصفلا ىف انبرم ىذلا ريذلا ةرشايم حتفلا دعب مالسإلا اوقنتعا

 ةنس ىفوتملا ”٠ فلأ قشمد دجسمب نآرقلا ةوالت ىف ايموي مهيلع فرشي ناك نم ددع نأ ةرجهلل

 ميركلا نآرقلا ةوالت مهملعي نم ىلإ نوجاتحيال نوبرعتسم فالآ مهءارو ناكو « فينو ةئاّيسو .
 ىلع لظ نمو مهنم ملسأ نم : اعيمج اهلهأ ةينمأ حيصأ ماشلا ىف بارعتسالا نأ انظ نظنو

 ذإ « ةنسلألا ىلع ةعئاش تناك ىتلا ةيماوآلا ىلع ةيبرعلا قوفتل الوأ : نيمهم نيببسل ىحيسملا هنيد

 ةلودلا نأل ايناثو « عاقيإلا نسحو سرجلا ىف اهلج اهل ناكالو « ةيبرعلاك ىلدأ ثارت اه نكي ل

 جارخلا نوئشو ةرادإالا ىف نييحيسملا اهلهأ نم ريثكب تناعتساو اه ةمصاع قشمد تذختا ةيومألا

 اثيدح اهب ءادألا اونقتي نأو اهوملعتي نأ نولواحي ةيبرعلا ىلع نييحيسملا نم ريثك ًبكأف « لاملاو
 مالسوالا لبق ةيحيسملا رصانعلا هذه بارعتسا نم ثدح دق ناكام ىبسننال نأ ىغبنيو . ةباتكو

 ةيبوقعيلا ةسينكلا لاجرو راجتلا نيب ةصاخو .

 نييلصألا ماشلا لهأ نم نيريثك بارعتسا نم ثدح دق ناكام ىلع ةلدألا ربكأ نم ناكامبرو

 نوئشلا ةرادإ ىف نييومألا هئافلخو ةيواعم عم لمعت ةبرعتسم ةيحيسم ةرسأ دجن اننأ مالسإلا لبق

 لبق قشمدل ايكاح ناك هنأ نظيو ( نوج رس رداصملا ضعب ىفو ) سويج رس ةرسأ دصقنو « ةيلاملا
 هنيدل اقنتعم هئاقب عم ةيلاملا نوثشلا ىف هل اراشتسم ةيواعم هذختاو ىمالسإلا ىبرعلا حتفلا

 نب كلما دبع دهعل هرودب ةيلاملا نوئشلا ىلع فرشي ققشمدلا انحوي هديفح ناكو « ىحيسملا
 نب ديلولا رمأ ىتح جارخلاو لاملا نوئش ىف ءافلخلا نواعت ةيحيسملا ةرسألا هذه تلازامو « ناورم

 فورعم وه انيك نيواودلا بيرعتب كلملا دبع .

 ةمجرت هتمجرتب ىنعي مهنم ارفن دجن اننأ ةيحيسملا رصانعلا بارعتسا ىلع اضيأ ةلدألا ربكأ نمو

 نم ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نع تسرهفلا بحاص ركذام وحن ىلع « ةينانويلا مولعلا ضعبل ةركبم

 اوناك نيمجرتملا ءالؤه نأ ىف كشالو . © ءايميكلاو موجنلاو بطلا بتك هل تمجّرُي هنأ
 نم هولقنام ديزي نب دلاخخل اهنم اولقني نا اوعاطتسا ىتح ةيبرعلا نوقذحي اوناك لب « نيبرعتسم

 وهو نيمجرتملا كتلوأ دحأ دلاخل هتمجرت ىف ناكلخ نبا ىمسيو . مولعلا كلتب ةلصتملا فراعملا
 ةعنصلا ملع هنومسي اوناك ايكوأ ءايميكلا ماع دلاخ هنع ذخأ ىذلا ىمورلا بهارلا سونايرم .

 بهارلا سونايرم عم هل ىرجام نهادحإ تنمضت لئاسر ثالث اهيف دلاخل نإ ناكلخ نبا لوقيو

 اهيلإ راشأ ىتلا زومرلاو هنم هملعت ةروصو روكذملا 2 .
 2097010017 ا ل الا طعس ل 070 ان كا فس طاق تاساسس ز سفاطإ ط سس خس سوس سا وسو سسا

 5؟14/؟ ناكل نبا ىف دلاخ ةمجرت رظنا (7) ما“8 ص ( ةرهاقلا ةعبط ) ميدنلا نبال تسرهفلا )١(
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 تزامنا اهنأ نظلا ربكأو « مالسرالا لبق ماشلا ىف ةفورعم تناك ىّتلا ةينانويلا نع ثدحتت و

 هنم هيلإ مجرتامو ةعنصلا ماع ىف ناعتسا ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نأ افنآ انيأر دقو « ةريدألا ىلإ

 دق اوناك ةزغ ىلإ ةيكاطنأ نم ماشلا ندمو قشمد ىف نابهرلا نأ نظلا ربكأو « ىمور بها

 نييحيسمو نيملسم ماشلا لهأ نم ىربكلا ةلتكلا برعت ىلإ تعفد ىتلا ةريثكلا لماوعلا حضوي ام .

 ءارعشلا ةرثك
 دنعال ىلرعلا رعشلا خيرات ىف ركذي طاشن مه نكي ل مالسرالا لبق ة ماشلا برع نأ ظحالب

 لئابقلا نم نوريثك رجاهو حوتفلا تناك اذإ ىتح « ةيماشلا لئابقلا نم مهريغ دنعالو ةنساسغلا

 نورثاكتي ءارعشلا ذحأو ماشلا ىف طشني رعشلا ذخأ ايروسو نيطسلف ىلإ ملسو رماع لثم ةيسيقلا

 ةيواعم نب ديزي ةافو دعب تبشن ىتلا كراعملا ىف اناقليام وحن ىلع ىربكلا ثادحألا عم ةصاخخو

 ذنم ةيسيقلا لئابقلاو بلك ةليبق اهتمدقم ىو ةينعلا لئابقلا نيب ةفالخلل مكحلا نب ناورم' ىّنوتو
 ىدع امه ماشلل نيريبك نيرعاشب عقاوملا هذه بقع قتلنو . عقاوملا نم اهريغو طهار جرم ةعقوم

 ناورم نب كلملا دبع رعاشف عاقرلا نب ىدع امأ ؛ ىنعلا ىناطلا حامرطلاو ىنعلا لماعلا عاقرلا نب

 أشنف حامرطلا امأو « ةيمأ ىنب ءارعش نيب ىمالسإالا رصعلا انباتك ىف ةمجرت هلو « هدعب نم ءافلخلاو

 . جراوخلا نم ةيرفصلا بهذم اهيف قنتعاو « اهب رقتساو اهشويج ضعب عم ةفوكلا لزنو ماشلا ىف

 . جراوخلا ءارعش نيب روك ذملا انباتك ىف ةمجرت هلو

 ءافلخا ىلع نيدفاولا قارعلاو دجنو زاجحلا ءارعشب صمت ةيمأ ىنب رصع لاوط ماشلا تناكو

 حدمب قشمد ىلإ لحر الإ تائيبلا هذه قى رهتشاو رعاش غبنامو . مهاطعو مهلاون لمخأو مهي دأ

 نع فورعم وهام وحن ىلع مهتالصو مهزئاوج ءارعشلا ىلع نوقدُمُي ءافلخلاو « كاذوأ ةفيلخلا اذه

 نم مهلثمو . ةبور هنباو جاّجَعِلاو ةّمْرلا ىَذويبّزلا نب هللا دبعوريرجو لطخألاو قدزرفلا : قارعلا ءارعش

 مبتمدقم ىفنوريثكدجن ءارعش نم مهحدمو . تايقرلا سيق نباو صوح لاو رّيثكز اجخلا ءارعش

 ؛ ءاطعلا ىف مملاولزجأف « مهتائيب ىف مهتاعدو مهتنسلا مهنودعي نويومألا ناكو . ىرْبَمُللا ىعارلا

 . ماشلاريغو ماشلاب ناكم لكى ةاورلا اهيوري ةنانط دئاصقب نيحنار مهيلع نيداغنولازياماوناكو
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 ريغ كراش دقف « ةيمآ ىنب دهعل ءارعشلاو رعشلا طاشن نم ماشلاب ناك ام لك هانمدقام سيلو

 هنباو كلملا دبع نب ديزيو ةيواعم نب ديزي مه نوعراب ءارعش مهنيب ناك ذإ « طاشنلا اذه ىف ةفيلخ

 ةماقإو زاجحلا نم تاينغملاو نينغملا بلجو فصقلاو وهلل شيعي هناب ديلولا رهتشاو « ديلولا

 ةعرسب ّدعأ امه « هتفالخ دعب ىتح رمخلاب ىنغتلاو لزغلا هقرغتسي هرعشو « هرصق ىف مهل تالفحلا
 ىمالسرالا رصعلا انباتك قف ةمجرت هلو « ةيومالا ةلودلا طوقسل .

 طاشن وهو « رعشلا ىف اهطاشن ماشلل لظيو « دادغب ىلإ ىسابعلا رصعلا ىف ةفالخلا لقتنتو

 مهرعش ىف نوردصي اهءارعش ىرن ذإ « نييلهاجلاو نييمالسإلا ةقيرط ىلع همظن درحم دنع فقيال

 رابك نمو . ةيسابعلا ةلودلا ردص ى اهئاوضا ىلع يبرعلا رعشلا مظن ىتلا ةيديدجتلا تاعزنلا نع
 رصاعم ىفراحلا محرلا دبع نب كلملا دبع ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف مهؤامسأ تعمل نيذلا اهئارعش

 ءارعشلا تاقبط » هباتك ىف رتعملا نبا هل مجرتو « ( قشمد ضرا نم » ةجلفلا نم ناكو « ديشرلا (

 لوقي اك- ىذتحي ناكو يباّثعلا نييماشلا ءارعشلا نم هرصاعي ناك نممو . ةعئار ةداشإ هرعشب داشأو

 هرارغ ىلعو . لوألا ىسابعلا رصعلا انباتك ىف ةمجرت هلو عيدبلا ق درب نب راشبْْلَح - ظحاحلا

 اذه ىف لثملابو . لوألا ىبابعلا رصعلا انباتك ىف ةمجرت اضيأ هلو « ىماشلا ىرغلا روصنم هذيملت

 طشنت مل ماشلاف .نحلا كيد وه ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ف شاع مهم ىماش رعاشل ةمجرت باتكلا

 اوكراش نيببانلا ءارعشلا نم مالعأ هيلإ تمدق لب « بسحف لوألا ىسابعلا رصعلا لاوط رعشلا ىف
 اهيلإ تفاضأو ةيديدحتلا ةيسحلا عيدبلا روصب تروطت دقل كلذ نم رثكأ لب د هراهدزاو هتضمن ىف

 اديدج ابهذم ىبرعلا رعشلل تئدحتسا كلذبو « نيعئار نييونعم فرخزو عيدب نم ةديدج اروص

 اذه ذاتسأ مامت ىلأ نع فورعم وهام وحن ىلع « ىركفلاو ىسحلا قيمنتلا وأ عينصتلا بهذم وه

 ف هبهاذمو نفلا » انباتك ىف امات احاضيإ كلذ انحضوأ دقو « ةيئاهنلا هتغيص هاطعأ ىذلا بهذملا

 راكفألا قئاقد ىلإ ذوفنلا ىف هقمعتو هتفاقث هل نكي ملو « ىرتحبلا هذيملت هالتو . ؛ ىبرعلا رعشلا :

 ىبرعلا رعشلا تاموقمب ديدش كسمت عم ىسحلا عيدبلا بناوج ةصاخيو بهذملاب كسمت كلذ عمو

 مغنلا عورأ جارختساو ىينرعلا رعشلا ةراثيق ىلع برضلا ىف ىّرابيال ناكو « ةغايصلا ىف هديل اقتو

 هنم ةذختم هذاتسأ ةساردو هتسارد ىلع ىبرعلا ملاعلا ىف ةيلاتلا لايجألا تّيكأو . هالحأو اهنم

 ىسحلا عيدبلل اجذوم هذاتسأ نم تذختا ايك , هتعايصو يلرعلا رعشلا دومعب كسمتلل اجذومن

 نيفص ىلإ امهنفو نيرعاشلا عم داقنلا مسقناو . ىناعملا ىف نيقمعتملاو ةفسلفتملا ىضري ىذلا ىونعملاو

 ةمجرت مامت ىبألو « ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ىف هريوصت انلواح كلذ لكو « نيلباقتم



 مكس لا
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 فرشنو . « ىناثلا ىسابعلا رصعلا » انباتك ىف ةمجرت ىرتحبللو « لوألا ىسابعلا رصعلا » انباتك ىف

 مج عطسي اهيفو « ةينمز ةيقب ىناثلا ىمابعلا رصعلل لازتالو « ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلع ىرتحبلا دعب

 .رصعلا اذه باتك ىف ةمجرت هلو ىربوئصلا ىلا ةعيبطلا رعاش

 ىرجه لا عبارلا نرقلا ءارعش نع ثيدحلاب ىنع دقو « تاراهإلاو لودلا رصع ىف ىضمنو

 ايسا طساوا نم هعاقا ىف نيهبانلا ءارعشلا نع اثدحتم « هتميتي ىف ىبلاعثلا سماخلا نرقلا ملاطمو

 عيمتج لع حجري هلعج تناك ىلا قارعلا رعشلا ةفك نأ هباتك حتاوف ق ظحالبو . سلدنألا ىلإ

 بابلا » : هلوقب هتميتي لهتسي ذإ « ماشلا ةفك اهتفلخو تف دق ماش ريغو اماش ةيبرعلا ملاقألا

 مث كلذ ىف ببسلا ركذو نادلبلا رئاس ءارعش ىلع ماشلا ءارعش لضف ىف لوألا مسقلا نم لوألا

 ةيلهاجلا ىف اهرواجيامو قارعلا برع ءارعش نم رعشأ اهبراقيامو ماشلا برع ءارعش لزي ىل ١ : لوقي
 برعلا ططخ نم مهبرق رعشلا ىف مهاوس نم ىلع اثيدحو اميدق موقلا زيربت ىف ببسلاو .. مالسإالاو

 ةنسلأل ضراعلا داسفلا نم مهتنسلأ ةمالسو « مجعلا دالب .نع مهدعبو « زاجحلا لهأ امسالو

 نم ءارمأو اكولم اوقزرو .. مهايإ مهتلخادمو قارعلا ( ىحالف ) طبنو سرفلل مهترواحن قارعلا لهأ

 نيب عمجلاو « مركلاو دحملاب نوروهشملاو بدألاب نوفوغشملاو « برعلا ةيقب مهو . . نادمح لآ

 هنم ديحلا ىلع بيثيو « هدقتنيو رعشلا بحي داوج بيدأ الإ مهنم امو « ماقلاو فيسلا تاودا

 - ةغلابم نم هيفام ىلع - هنإف « مكحلا اذه ىف ىبلاعثلا شقانن نأ ديرن انسلو . « لضفنو لذجُيف
 اهنع ءىبنت ةيقيقح ةيرعش ةضبن نم تاراموالاو لودلا رصع ملاطم عم ماشلاب ثدحام ىلع لدي

 بلح ريمأ ىنادمحلا ةلودلا فيسل ىناثلا بابلا ىلاعثلا لعج دقف « ةميتبلا ىف ةيلاتلا باوبألا

 ىبأ ىلع ثلاثلا بابلا رصقو . هئارعش ناسل ىلع ةرفظملا ةيبرحلا هتاوزغو هرعش حلمو ماشلا ىلاهثو

 ماشلا ءارمأ نادمح لآ راعشا حلمب عبارلا بابلا صخو . روهشملا سرافلاو رعاشلا ىنادمحلا سارف

 : باوبألا لعجو . عدبملا ةلودلا فيس رعاش ىنتملل سماخلا بابلا درفأو . هبماتكو مهتاضقو

 . قارعلاو ماشلا ءارعش نم ةلودلا فيسل نيحداملا ضعبل نماثلاو عباسلاو سداسلا

 ىملع زكرم ريكا تلاحتسا ( ه "ه5 - "89# ) ةلودلا فيس نمز ىف بلح نأ فيك انب ٌرمو

 ىسرافلا ىلع ىبأو ىبارافلا لاثمأ نم نييوغللاو ةفسلفتملاو ءاملعلا نم ريثك اهزن ذإ « ىوغلو قسلفو

 اهنأ انمهي امنإ كلذ نايب نآلا انمهيالو . كلفلا ءاملعو ءابطألا نم اهب ناك نم ريغ ىنج نباو

 ىف وأ قارعلا ىف وأ ماشلا ىف ريبكر عاش قبي مل ذإ « بقحلا كلت ىف ءارعشلاو رعشلا زكرم تحبصأ

 دحأ بابب طق عمتجم مل هنإ ىلاعثلا لوقيل ىتح « هلاون نم ةلودلا فيس هيلع غبسأو اهّمأالإ ناريإ
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 مهنم (رهدلا موجنو «رعشلا خويش نم ةلودلا فيس بابب عمتجاام -- ءافلخلا دعب - كولملا نم

 ءاقرلا ىرّسلاو ىمالّسلاو - هتبتكم ىفزاخ اناكو - نايدلاخلاو - ةحخاّبط ناك هنإ لاقيو - مجاشك

 مجرتو « ءارعش وناك ءالؤه لكو « ءاغّيبلاو ىدعسلا ةتابن نباو ىصيصخلا ىمانلاو قتشمدلا ءاوأولاو

 ىلإ ءاطعلاب نودوعب 6 نيحدام ةلودلا فيس ىلع نودفي اوناك نوريثك مهءاروو : ىباعتلا مم

 . نينثم نيركاش مهناطوأ

 قمعقرلا لاو ىروصل نسحملا دبع لاثمأ اهيف رهظو ةيرعشلا اهتضبن ىف ماشلا تضمو

 ءارعش نم ةفئاط رك ذب رصقلا ةيمد ىف ىزرخابلا ىنعيو « ىل اعئلا مه مجر مهعيمجو قاساولاو

 نانس نباو ىرعملا ءالعلا ىنأل مجرتو « كلملا ماظن قوجلسلا ريزولا مهنم حدم نم ةصاخ ماشا

 نعي ملؤ . ةديرخلا ىف ىناهبصألا داعلا هب ملأ هل وجرت نم ضعبو . ةريصق ةمجرت هذيملت ىجافخملا

 نرقلا علاطمو سماخملا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ءارعشب ةيرعشلا مجارتلا باحصأ نم دحأ

 . نيدلجم ىف مخض ناويد هلو سوُيَح نبا ةبقحلا كلت ىف نييماشلا ءارعشلا مالعأ نمو « سداسلا

 ارعاش نيثالثو ةئام وحنل ةضيفتسم مجارت رصقلا ةديرخ ىف ىناهبصألا داعلا ضرعيو

 نم نماثلا دقعلا لئاوأ ق ةديرخلل هفيلات وأ هتباتك نمز ىتح سداسلا نرقلا ءارعش نم مهروهمج-

 . بويأ ىنب نم ءارمألا ءارعشلاو قشمد ءارعشب صاخ اهلوأ « ءازجأ ةثالث نولغشي مهو « نرقلا
 امك طبضلاب « قارعلا ىللهأ رعش ىلع تاجرد هعفريو نييماشلا رعشب ديشي ءزخلا اذه علطم ى هارنو

 نسحأو « ةغيص نقمأو « اَنُم حسأو ء انزو حصأ نييماشلا رعش » : لوقي « ىللاعثلا عنص

 3 : ىنعم موقأو « اجزم عفنأو : اجسن مفرأو : ةعفار ىلسأو . ةعنص مكحأو ( ةعبسبت

 لثم امهدعب مين دم نم ةفئاطو مام ىبأو ىراحبلا لثم مهمامدق نم ةفئاطب كيشدو ( ىيبم

 هترهشل ادماع ءالعلا ابأ ىسن هب ىنأكو « سويح نباو ىجاقتملا نانس نياو ىروصلا نسحملا دنع

 التو . عوبطم هناويدو سويح نبا ذيملت قشمدلا طايخلا نبال ءزجلا اذه ىف مجرتيو . ةعساولا

 سداسلا نرقلا ىف ماشلا مهتبجنأ نم مهأ مهنيب ارعاش نيعبرأو ةسمخ ىلع لمتشا ءزحي كلذ داملا

 تايتفو عوبطم هناويدو ةلقرعو ىارسيقلاو ىسلبارطلا رينم نياو ىزغلا لائمأ ءارعشلا نم ىرجملا

 . كلذ عبتيو . عوبطم هناويدو ذقنم نب ةماسأو ىومحلا ميسق نباو عوبطم هلثم هناويدو ىروغاشلا

 تيبو ةديودلا ىنب تيبو ىرعملا لا تيبك اهءارعشو اتويب داعلا هيف ضرع ارعاش نينامث وحن هب ءزج

 ى كرتي مل داعلا نأكو . طارخلا داح اهمهأ ناكامبر بلح ءارعش نم ةفئاط ركذيو « نيَصّحلا ىنب

 . هل مجرت الإ اريغصالو اريبك ارعاش هنمزل ماشلا



 ا

 كيلاملاو نييبويألا مايأ ىف داعلا نمز دعب ماشلا ءا رعشب مجارتلاو خيراتلا بتك تمتهاو

  ىفاولاو ىبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوفو ناكلخ نبال نايعألا تايفو اهتمدقم فو « نيينائعلاو

 ىواخسلل عماللا ءوضلاو رجح نبال ةنماكلا رردلاو ىلوزغلل رودبلا علاطمو ىدفصلل تايفولابإ

 لمحت بتكلا هذه لكف . ىدارملل رردلا كلسو ىحملل ةناحيرلا ةحفنو ىجافخلل ابلألا ةناحيرو

 مايأ بقحلاو ةنمزألا كلت ىف مهي ان نم ريثكو « ةفلتخم ةنمزأو بقح ىف ماشلا ءارعش نم تارشع

 نيدلا فرش بحاصلاو ىناعاسلا نبا ناويد لثم ةعوبطم نيواود مهل مهدعب نمو نييبويألا

 بيقنلا نباو ىدرولا نباو ىفاسملتلا نيدلا فيفع هيبأو فيرظلا باشلاو ىويحم ارمديأو ىراصنألا

 . ةطوطخم لازنال نييماشل ةريثك نيواودب ىلرغلاو ىبرعلا نيملاعلا ف تابتكملا فوفر جومتو « قشمدلا

 هي

 تاديقعت - تايعيدب - تاحشوم - تايعابر - ىرود رعش
 ىرودلا رعشلا (|)

 . نيلباقتم نيرطش نم نوكتي ىذلا جودزملا رعشلا لوألا ىسابعلا رصعلا ىف ءارعشلا عدتبا ذنم

 روهظل كلذ اهو « ةيمالسإللا ميلاقألا عيمج ىف هنم نورثكي ءارعشلاو « ةلباقتملا روطشلا همف ىلاوتتو

 نوكي نأ بلغيو « ةبقاعتم راودأ نم ةديصقلا هيف نوكتت ىذلا ىرودلا رعشلا نم ةفلتخم طامنأ

 دنع ميدق نم طقلا اذه نع عرفتو . رعاشلا ةبغر بسح رثكتو راودألا لقتو « نيتيب رود لك

 سماخ رطش اهيلي روطش ةعبرأ نم هيف رودلا نوكتي ةداعو تاطمسملا طمت هبارضأو ساون ىبأ

 ؛ رود ىلإ رود نم هل ةقباسلا ةعبرألا روطشلا ىف ىفاوقلا عونتت اهيب ٠ راودألا لك ىف هتيفاق دحتت

 هذه ىمستو « ةفلتخما هكالسأ اهدنع قتلت دقع ىف ةتوقاي ةرركملا هتيفاقب سماخلا رطشلا نأكو

 نوكت دق ىهو « تاطمسملا هذه ترثكر صعلا ىف انمدقت ايلكو . ةديصقلا دومع ةرركملا ةفاقلا

 ةيعابس نوكت دقو « انركذ امك ةيسابخ نوكت دقو « ةرركملا ىه عبارلا رطشلا ةيفاق نأ ىنعمب ةيعابر
 نمو « ةيسايخ تاطمسم ةعبرأ اهنم هناويد ىفف ذقنم نب ةماسأ اهيف مظنلاب ىنع نممو . ةيعاست وأ
 : ١ اهدحأ ىف هلوق'

 )١( ص ديحنلا دبع ةيريمألا ةعبطملا عبط ) ذقنم نب ةماسأ ناويذ 1١ .

 لمه احس روح دلاو يىوذدت دمحأ روتكدلا قيقحل ( ةرهاملا



١89) 

 تَعَرو ىئوُهلا ٌقيئاوم اوعاضأ .-مكو ١ تعنتماف ناولسلاب ىسفن تضر مك
 علا الو ادهع مهل تعضا الو (١)تغصف ةردغ مهيلع تسقنامو

 ٌْ مهلا ىردص ف مهعئادو ىلع

 ىساهخ طمسملا نأ حضاوو «رود لك نم سماخلا رطشلا ىف ةرركم ريألا رطشلا ةيفاقو
 ىراصفألا نيدلا فرش بحاصلاو قاعاسلا نبا نيواود ىف تاطمسملل ةلثمأ اناقلتو ءروطشلا

 نيدلا حالص ةصاخو اهنم نورثكي ةيلاتلا بقحلا ىف ءارعشلا ىضمو « نييبويألا نمز ىوبحما رمديأو

 ."ةرخاتملا بقحلا ىف ام 'قتلن لظنو « ىدفصلا

 تايعابرلا (ب)

 ف عبارلاو ىناثلاو لوألا : روطشلا دحتتو « نيتبب فّلْؤَت روطش ةعبرأ ةيعابرلا نأ فاورعم

 : امه نانازو ةيعابرللو ..فلتحم دقو ةيفاقلا ق ثلاثلا رطشلا روطشلا كلت عم دلحعتي دقو ةفاقلا

 .ةنسلأ ىلع عي عيشت تذحخأ دقو « نلعف نلوعف نلعافتم نلعف »و « نلعفتسم نلعفتسم نلعف نق و

 ” ةنس ٌقوتملا ل ِيَسَق نبا دنع اهدجن « سداسلا نرقلا ذنم ةصاخو رصعلا اذه ىف ءارعشلا

 : هلوق اهم « ةيعابر ةرشع اتنثا اهم هناويد ةمتاخ قو ه51/ ةنس قوتملا ةلقرع دنعو ةرجيهلل 1

 ساق بلقب ولو هنسحأ ام ايلا فهفهملا ىلع هاليو

 ساكلا اًيمح َْدَي ملو َناركس سآلا ٌبيضق هنأك دب

 ةفئاطو « تايعابر وأٍتاتْيَبوُذ هعيمج ريغص ناويد ىناهيصألا دايعلل ناك هنأ ناكلحن- نبا ركذو

 لثم نم ( مهعومج قيزعتو بيلصلا ةلمح داهج ىلع ثحلا ىف نيدلا رون ناسلب تناك اف

 : !9هلوقا

 0 لش ىلإ ط قيس وزغأ :الإ شيعلا ىف ىل ةحار.ال

 ٌرِجَع واهج ريغ ىف ةردقلاو ٌّرعلا نوكي رفكلا ىوذ لذ ىف

 ١9( (لينلا ىداو تلام : تفص ١/709 .
 هتحفص وأ قنعلا : ةيلط وأ ةالط عمج : ىفطلا (ع#ير) 202 ةعبطم عبط ) ةماش ىبأل نيتلودلا رابحأ ىف نيتضورلا (؟) .



١ 

 ةنس ىوتملا ىروغاشلا نايتفل ناكو ١8" دشنأو ناكلخ نبا هار « تاتيبود هيفام عيمج ناويد

 ٌرفاو _ىفاو كيتلقب ررْكَّسشلاو 2 رهاز  واز  كيتنجَوب درولا

 ٌركاش كاش وهف فاخيو وجرب ٌرهاس واس كاوه ىف قشاعلاو

 نسح دنع نييناؤعلا مايأ اضيأ لب كيلاملا مايأ ءارعشلا نيواود ىف تايعابرلاب قتلن لظنو
 اهثب ةيروتلا تعاش نيحو "١ ءارعشلا نم مهريغو ىسلبانلا ىنغلا دبعو ىلماعلا نيدلا ءاهبو ىنيروبلا
 : 29 الزغتم 7١5 ةئس ىفوتملا ىللحلا ىعادولا رفظملا نب ىلع لوقك مهتايعابر ىف ءارعشلا

 قاّشُعلا ىلع اَدِعلا عم داقناو قامآلا نع ىّركلا بج ال
 قاروألب كنم يضر ُنْطغي قاوشأ ةتديازت دقو نبدا ١ ِع 7 ى 7 00 ع ١

 وهو ديعبو نصغغلا قاروأ وهو بيرق نانينعم اهل ذإ : قاروألا ةملك ىف ةحضاو ةيروتلاو

 . دارملا وهو. « هتبحاص نيبو هنيب ةلدابتملا لئاسرلا قاروأ

 تاحشوملا (ج)

 اهنأ فورعمو « ةقراشملا اهيلإ اوقبس مهنأو نييسلدنألا عارتخنا نم تاحشوملا نأ فورعملا عئاشلا

 لفقلا اهب ىّمسي ةجرَخ نمو  اناصغأ وأ اروادأ ىمست اهيلت روطشو الفق ىمست روطش نم فلأتت

 تاقتساو « تاطمسملا لاكشأ نم تروطت اهنأب نمؤي اهيف رظنلا معني نمو . ةحشوملا ىف ريخألا
 نع روطت صلاخ ىيسلدنأ نف اهنإ نيلئاق - ةصاخ - نابشإلا نوقرشتسملا غلابيو ء ةروصلا هذبم
 دهشت ةدحاو ةينغأ اومدقي لو « ةرجهلل سماخلاو عبارلا نيئرقلا ىف ةفورعم تناك ةيسنامور ناغأ

 ؟ا“ه ةنس قوتملا ىصمحلا نجلا كيد همظن طمسملا لاكشأ نم لكش انيدل دجوي اهيب « كلذل
 :  طعلا اذه ىلع ىرجي ذإ ةيسلدنألا تاحشوملل قيقحلا بألا هنأ انظ نظن ةرجهلل

 م4 7١/١ , ٠١4/١ ىجافخلل ابلألا ةناحمر الثم رظنا )١(

 و/ ص ىومحلل بدألا ةنازخ (م) ص (فقالوب ةعبطم عبط ) ىومحلل بدألا ةنازخ (؟)



 ل ووو

 نسولا دنع ذوجهملا دنع عوجطلا دنع ُداَقرلا دنع

 ماظعلا ىف  جَحجأت ران ىقطنتف  ٌمانأ ىبسعف

 ندِيلا قى  دويكلا ىف عولضلا ىف  ثكاؤفلا ىف

 ةيفاق راركت ىه ةطيسب ة ةركف نم أشن هنأ حضاوو ؛ةروصلا هذه ىلع حشوملا طمسملا رمتسيو

 قاعم نب مدقمل ديرفلا حشوملا اذه لقوأ بيرغلا طمسملا اذه عقو اعاكو . ديدج ئورب تسبلا

 صعب هتروص ىلع مظنف ( ه ٠٠١" - ؟ا/ه) ىناورملا دمحم نب هللا دبع ىسلدنألا ريهألا رعاش

 انحضوأام وحن ىلع تاحيشوملا مساي سلدنألا ىف هدعب عيشت نأ هدنع ةروصلا هذهل بتكو هتاموظنم

 نبا امل عضوو ماشلاو رصم ىلإ نورجاهملا نويسلدنألا قرشملا ىلإ اهلمحو . انتاباتك ىف ارارم كلذ

 ىلع تاحشوملا كلت باوبا حتف كلذبو « زارطلا راد » هباتك ىف ةيقيسوملا اهنيناوق كلملا ءانس

 ناك هنإف اضيأو . سداسلا نرقلا رخاوأ ىف هنمز ذنم اهرارغ ىلع اومظنب ىك ةقراشملا اهعيراصم

 ىايلحل_| معنملا دبع لثم اهتعاشإ بابسأ نم اوناكف « اهبمظان نم نييسلدنألا ضعب ' ماشلا لزن دق

 ثيم ةحدم هيف هلو « هتافو ىلإ اهب لظو نيدلا حالص نمز ىف قشمد ليزن بيبطلا ىسلدنألا

 ( تاتييودو تاحشومو بيبشتو لزغ ناويد » هل : ةعببصأ ىبأ نبا لوقيو « ةيرهوجلا ةفحتلا

 قوتملا ىدفصلا حالصللو . نيفلتخم نيحاشوب قتلن كيلاملاو نييبويألا نمز ىف لظنو . تايعابر وأ

 دويع نم ةحشوم نيتسو ىدحإ هيف ركذ حيشوتلا )١ عيشوت : هامم تاحشوملا ىف باتكا/”4 ةئس

 نب دمحم نيدلا سمشل افيرط احشوم ركذو « ةيماشلاو ةيقارعلاو ةيرصملاو ةيسلدنألا تاحشوملا

 مظنيو ناهدلا ةعانص فرتحي ناك هنإ ركاش نبا لوقيو ,الا"١ ةئس ىفوتملا ناهدلا ىلع

 هيف ىنغيو هنحليو رعشلا مظني ناكف .ناحلألاو ىقيسوملاب ملع ىلع ناكو قيقرلا رعشلا

 :هلوقب هلهتسيو .ىدفصلا هركذ ىذلا مشوملا سفن قوسيو ,('!نونغملا

 مه سه يت ل لس ها لس ى ِ

 ْفِيهَأ المك دق لاكلاب ىَّجُد َرْدِب المح ةناب نصغ ىنأب

 ارفسوأ سامام  نُسُح ديرف

 ارسمسقلاو ةيضقلا راغأالإ

 اررد هماستباب انل  ىدبي

 ىفاولاو 2519/7 تايفولا تاوف ىف هتمحرت عجار (؟) ةفاقثلا رادب هرشنو قلطم ريبلأ باتكلا اذه ىققح )١(

 .77١؟ ص ىجاونلل لآللا دوقع رظنتاو هةر/: . تو سبب



 ظ شب

 احشوم حشوملا اذه بناجب ىدفصلا ركذو .مغنلاو نحللاو ىقيسوملا رفأو معشوملاو

 روصلاو ظفللا لامجو ةبوذعلاب ضيفي وهو 0٠/. ةنس ىفوتملا قوصلا فسوي نيدلا لاجل

 : هل وقك

 بحلاب قئال لامكلا ىف قتا بصلاب رخاس لالدلاب رحاس
 لازغلا اذه رغث حاف  كسملا اذشب

 لالا ديرفقلك حاقأ نع | مساب

 لاسيلللا مالظك  حابصلا رون ٌدر

 تاحشومل تاضراعم اهنم ريثكو « ةحشوم نيئالثو اًعبس هباتك ىف هسفنل ىدفصلا دشنأو

 فلكتلا بلغيو « اهضراعي ىتلا تاحشوملا قفأ ىلإ قّلحي ايلقو « نييسلدنأ ريغو نييسلدفأل ةروهشم
 ةضراعم ىف هلوقك عطاقملا ضعبو تاحشوملا ضعب ىف سلمي ةليلق نايحأ ىفو « هتاحشوم ىلع
 : ىسلدنألا ةناّيللا نبال ةحشوم

 فشترأاو هاف ىستحأ قنتعم وهو ىردب تاب

 الاحتثم تيسمأ هس و

 ادرقتم تنك  دقام دعب

 الذِيك  اممللا ردب ادغو

 نيتحشومو ىبلحلا بيبح نبال تاحشوم عست لآللا دوقع هباتك ىف ىجاونلا دشنأ دقو

 .''"'ىومحلا ةجح نبال
 ركب ىبنأو ىرمعلا ركب ىنأ نع ىبحما ركذيام وحن ىلع نييناؤعلا نمز ىف نوفلتخم نوجاشو اناقليو

 نيدلا ناسلل اروهشم احشوم هيف مهلتسا حشوم ٠١8١ ةئس قوتملا بيقثلا نبالو . () ىروفصعلا
 : (9هلوقب هلبتسا بيطخلا نبا

 ميدلا ةبوص كانغم ىّقّساي 2 ابّصلا دهع نم حفسلا ىلايلاي
 ملحلا يطفيطك ترم سلخ ىئرلا نيب اهب ةتقرست مك 7 و _ - رإ ع لل. ىا#ت

 قشمدب ىلرعلا ىملعلا عمجملا رشن بيقنلا نبا ناويد (6) ىجاوتلل لاللا دوقع سرهف رظنا )١(

 ؟# ص "88غ : 77١/١ ىبحملل ةناحمرلا ةحفن (؟)



 قبو ٠
 ظ ]

 نيحاّشو دنع اليلق فقنو . ةطرفم ةرثك ىبسلبانلا ىنغلا دبع دنع ةيفوصلا تاحشوملا رثكتو

 . ىبلحلا راحملاو ىويخحلا رمديا امه نيمهم

 (1) وتتحمل رمديأ

 نب دمحم نيدلا ىحم قيتع هنأ هنع انيديأبام لكو « هابرمو رعاشلا اذه ةأشن نع اًئيش فرعنال

 ةيرصملا بتكلا راد هل قهعبط دقو « نييبويألا نم اهنيطالسل ةريزجلا ريزو ىدن نب ديعس نب دمحم

 ةلمح ىلع هراصتناب اديشم رصم ناطلس لماكلا كلملا حدمب اهيف وهو « هناويد نم تاراتخم

 حلاصلا ىف حئادم هلو اريثكر صم روزيو قشمد نكسي ناكو . 5١74 ةنس طايمد ةعقوم ىف بيلصلا

 اذه دعب شعب مل هنأ ودبيو 5141 ةنس ىلإ 575 ةنس ذنم اهنوئش ىلي ناك نيح بويأ نيدلا مجن

 ى ناحشوم - كلذ بناجي - هلو « ةعيبطلا ىف ةفيرط راعشأو تايلزغ هلو « اليوط خيراتلا

 نمو « روهشم هل حشوم ىف رهز نبا لوألا هحشوم ف ضراع دقو « عيدي لزغب اهلهتسي حيدملا

 . هقّسن ىلع هيف هلوق

 هتسلاسبل -ق د ًردبلا  ىدان م

 ىعم ردبلل نسانلا جايتحاام اكحيو ١ بيغت ”ديلا اهمأ

 عيدبلا تانسحم ةريثك نايحأ ىف هيلإ فيضي ناكو « حشوملا اذه ىف ةحضاو هاقيسوم ةبوذعو
 ف هاقلنام وحن ىلع فلكتلا ىلإ حنجي نيح ىتح ةبوذعلا هذه هقرافتالو « ةيروتو سانجو قابط نم

 نوفجاي َدْهَّسلا كمّلع 2 ىرُث نف رهاس هوجنلا هرامّسو تاب
 لدعيال يىباص ىباصتلا بهذم ىلإ ابص

 لسبأبم ىبا بانجلا قفاخس هبنجف
 لكبخم ىلاك باكسنا متاد نم فاطلاو

 ةناويدو !//؟ ( ريرحتلا راد ةعبط ) ىزيرقملا ططخو 14 راصتنالاو 140/١ تايفولا تاوف رمديأ ىف رظنا )١(

 . ةيرصملا بتكلا راد هتعبط ( قالوب ةعبطم عبط ) قاقد نبال راصمألا دقع, ةطساول



١1 

 : تايبأ ةثالث ىف رودلاب لفقلا التو « لفقلابال نصغلا وأ رودلاب هحشوم أدب هنأ حضاوو

 جرختسم ىلاصف « لوألا ءزجلا رخخآ نم جرختسم ىفناثلا ءزجلا « ءازجأ ةثالث نم نوكم تيب لكو
 فلكت وهو . باكسنا نم جرختسم ىلاكو « بانجلا نم جرختسم يبان لثملابو ىباصتلا نم
 . ةقئاف ةعارب ةيآ راعشألاو تاحشوملا ىف هنودعي اوناك مباكلو حضاو

 ىلحلا,(0) راّحملا

 هضيبيو هلسغي ىأ ناتكلا رحمي أشن هنأل راح اب بقلملا ىبلحلا دوعسم نب رمع نيدلا جارس وه

 روصنملا كلملا اهبحاص هاعرو ةاح ىلإ بلح هنطوم قرافف « امهيف رهمو رعشلاو.بدألاب لغتشا م
 رم ىلع ماشلا هتبجنأ حاشو عورأ ناك امبرو .ا/١١ ةنس قشمدب قوت نأ ىلإ (ه 5١0 - هممال)

 ةروك ملا هتحشوم ىف ىويحم ا رمديأ اهب ضراع ةحشوم ةروهشملا هتاحشوم نمو « بقحلاو ةنمزألا
 : طمغلا اذه ىلع اهلهتسيو افنا

 نيزحلا ةعول اهديرْغَت 2 ىلع تجاه الإ نوصغلا ىف َقْرَوْلا تحانام

 دودصلا دعب بيا بيابحلا عم ىل ىضمام له

 دوعت نأ بهاو بهاوذلا انمايأل لهوأ

 دور ءافه بعاك 'فئارثلا ةلوقصم اكب

 نأ هيف راحما ةلواحم مغر مغنلاو عاقيإلا لاجو سرجلا ةبوذعب ةلكاشلا هذه ىلع جومب حشوملاو

 نسح ىلع ةردقلا نم ناك دقف « لوألا هئزج ىف ةملك رخآ نم رودلا ىف ىناثلا ءزحلا جرختسي

 نيحلتلل اعيدب الاكإ حبصي هسفن قئاعلا نإ لب « قئاع ىأ هنود ضقيال ثيحب هتالكل نيحلتل
 ةحشوملا هذه نع لقيالو . . ( بعاك - هبهاو -سأو تايلك ف حضتيام وحن لع ميخنتلاو

 راملا ىلصوملا نسحلا نب دمحأ ةحشوم اهب ضراع ىبلا هتحشوم ىخنلا ف ةوالحو ةقاشرو ةبوذع
 : هلوقب اهحتتفا ء قارعلا ى هركذ

 قدح تنتاب نامعن نم قوربلا انس تّمشم
 د ممم هنا ديلي مسد

 تاوفلا بحاص عم دراوت ْذِإ ىدفصلل حيشوتلا عيشوت رظناو 2026 ه0 . 815/9 تايفولا تاوف راحنا ىف رظنا )١(
 5 « ه1 مقر لاللا دوقع رظناو تاحشوملا نم ةعبرأ ىلع ”م5/٠١ قاولاو ١١١/8 ةرهازلا موجنلاو 204 ءد0٠م



 ١م

 0)قرسلا ران ناّنْلل اهعمد ليسمب ىكذُت

 اَقَفَح وأ ىمحلا قراب ضموأ ام

 اقّرحلاو ىسألا ىل ٌدَّجاو الإ

 تلح دق ىتنحمل أاببس اذه

 اذه ىلع راخملا تاحشومو . عيدب ريوصت قرا ران مرضي هنأب قفدتملا عومدلا ليسمل هريوصتو
 . ريواصتلا لاج نم اهيف ىَوُطُبامو اهتقرو اهاقيشوم ءافصب لايخلاو بلقلاو نذألا عتمت طفلا

 تايعيدبلا (2)

 ةيديدجتلا ةيسحلا عيدبلا روصب تروطت - ىرجهملا ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم - ماشلا نأ انب رم

 وهام وحن ىلع هيشوو ركفلا فرخز نم اهعم ةديدج روص كارشإ ىلإ ريواصتو قابطو سانج نم

 نفلا » باتك ىف هتيمس رعشلا نف ىف ديدج بهذم ءاسرإ ىلإ كلذب ةذفان « مامت لأ نع فورعم
 عيدبلا تانسحم مادختسا نع ئشانلا قيمنتلا ىأ عينصتلا بهذم مساب « ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو

 هذاتسأ - انركذ اك ىرتحمبلا عبتو . ىّصحُت داكتال ةيركف فئارط مادختسا نع اضيأو ةفورعملا

 نم رثكي مامت وبأ ناكو . راكفألا ىف هروغ دعب الو ةيفسلفلا هتفاقث هل نكت ملو بهذملا ىف مامت ابأ

 نم ريواصتلاو قابطلا مدختسي اك همدختسي لظ نإو راثك:ءالا اذه ىف ىرتحبلا هعباتي ماف سانا

 ىلإ هيف ذفني نأ لواحي ىماش رعاش لكف ناسل لك ىلع هدعب سانجلا دجنو . تاراعتساو تابيبشت

 : 9 ىلادمحلا سارف ىلا لوقك ةعيدب تايبأ

 ةلئامش لب ىنئهد لومشلاالو 2 ُهَفلاَرَس لب ىنئهد السلا امو

 ناولأ هيلع لحخدي هارتسو « ءالعلا وبأ رثكأ امك سانجلا مادختسا نم رثكي مل اًيماش اًرعاش لعلو

 مامت ابأ عباتي ناكو 40 ةنس ىفوتملا سوّيَح نبا هرصاعي ناكو « ليلق اع اطل ضرعنس ديقعتلا نم
 فقوتي ةديرخلا ىف ىناهبصألا داعلا ىرثو . سانج ريغو اسانج ةيعيدبلا تانسحملا نم راثكالا ىف

 ءارعشلا ىلع اًرارم كلذ لّجسو ء سانجلل همادختسا ةرثك كاذ وأ رعاشلا اذه ىلع تبغيل اًرارم

 )١( قشمدب ىبسنرفلا . مرضت : ىكذت ( 05/9"
 دهعملا عبط ) ناهدلا ىماس .د . قيقحت ناويدلا (؟)



 ظ ام

 : لوقي هيفو ىفارسيقلاو رينم نباو ىزغلا مهو ماشلا ءارعش نم لوألا ءزجلا مهب حتتفا نيذلا ةثالثلا

 ىال ةديرخلا ءارعش مهتلكاش ىلعو . '' « سيفنلا ردلا مظانو « سينجتلاو قيبطتلا بحاص ١

 نم مهالت نم كلذكو « اعيمج ةيعيدبلا تانسحملا مادختسا ىف لب هدحو سانجلا مادختسا
 . نييماشلا ءارعشلا

 ةيعيدبلا تانسحملا ءاول تلمح ةسردم نييمطافلا مايأ رخاوأ ذنم رصمب تنوكت دق تناكو

 نييرصملا جازم روصي ىذلا ةيروتلا نول وه اديدج انول اهيلإ ةفيضم اهرثنو اهرعش ىف اهتعاشأو
 :ةيمطافلا ةلودلا نم ةرخآب ءاوللا اذه لمح ىلإ نيقباسلا نم ناكو « ةتكنلا ىلإ مدق نم مهليمو

 رايد تناكو . امهريغو كلملا ءانس نباو لضافلا ىضاقلا امهدعب هلمحو « سقالق نباو سوداق نبا

 ةسردملا هله قوذ اندجوام ناعرسو « نيدلا حالص دهعل رصم عم تدحوت اهعيمج ماشلا

 ذإ هتنازخ ىف ىومحلا ةّجِح نبا هنع هلقنو ىدفصلا كلذ ظحال اك « ماشلا نادلب معي ةيرصملا

 مهرصع رخآت معاج ماشلا ءارعش نم ءاجو (0 لاق مث رصم ءارعش نم ةسردملا ى نيقباسلا ركذ

 زيزعلا دبع نيدلا فرش خيشلاو 56857 ةنس قوتملا دشملا نيدلا فيس مهنم دعو ( مهرصن َرزأتو

 54٠ ةنس ىوتملا ىبهذلا ْولْؤل نب فسوي نيدلا ردبو 577 ةنس ىفوتملا ةاح خويش خيش ىراصنألا

 ةنس قوتملا فيفعلا نب دمحم نيدلا سمش فيرظلا باشلاو 584 ةنس قوتملا مغ نب نيدلا ريو .

 ىف مهراعشأب هتنازخ ىف ةجح نبا لثمتو /١؟ ةئس ىوتملا ىومحلا صانُرَق نب نيدلا ىحبو 4

 ةريثك لاوحأ ىف اوعاطتساو « ةيروتلا باب ىف افيرط الصف مهنم لكل حتفو ةفلتخما عيدبلا تانسح
 : «9ولؤل نبا لوق لثم نييرصملا تايروت ىف اناقلت ىتلا حورلا ةفخ سفن مهتايروتل اولعجي نأ

 نم رم ديري امنإو « تبيبلا لوأ ى رمي ةملكل ردابتملا ىنعملا وهو رورملا نم «رم » ديريال وهو ْ

 : "مت نب نيدلا ريم لوق لثمو « ديعبلا ىنعملا وهو « ةوالحلا سكع ةرارملا

 رويط ضايرلا ىف هيلع 'ةتداف اهرشن حعاض ةضور .٠نم اهتسّحابأ

 ءىشلا عاض نم ايسناثو ؛ هتحنار تحاق اذإ عوضي رهزلا عاض نم املوأ : ناينعم عاضلو

 ه49/9 تايفولا تاوف (*) 15/١ (ماشلا مسق) ةديرخلا )١(

 "؟8 ص ىومحلل بدألا ةنارحل (1؟)١



 1 ١

 . 01 يع هباحصأ ضعب بجتحا دقو فيرظلا باشلا لوق لثمو . دارملا لوألاو دقف اذإ عيصتب

 بجاولا (ضعب 2تابتعلل ملا ايضاق كبانج ىلإ تتيبتأ دقلو

 بجاحم كانه - ىنيعاي - تددرف أهم ىظحأ ةروز دصقأ تستأو

 ةيروتلا لظتو . ةرايزلا ىلع فرشملا باؤُبلا امنإو « نيعلا بجاح دارملا سيل هنأ حضاوو
 ةنس ىوتملا رفظملا نب ىلع ىعادولا مادختساب هتنازخ ىف ىومحلا ديشي و « نييماشلا ةنسلا ىلع ةعئاش

 , 0 هلوقك انم هراثك إو اط 55

 ل 0 1 تفاو موي اسف لتشمل لذاعلا 8 لاق

 هلازعلا انيلع ْتمّلس دقف ق. 2شعلا ىف ةّوبنلا ىعّدن انب مق

 ةلازغلا هبشت ىتلا ةليمحلا هتبحاص وهو ديعب ىنعمو سمشلا وهو بيرق ىنعم : ناينعم ةلازغللو

 . دارملا وهو

 هذخأ ام عبتتي لثملابو « ىعادولا دنع ةيروتلا دئاوم نم ةتابن نبا هذخأام ةجح نبا عبتتيو

 تانسغلا عانطصاب ةديدش ةيانع ىنعي ىدفصلا ناكو « ةعيدبلا هتايروت نم ةتابن نبأ نم ىدفصلا

 . ناباتك امهيف هلو ٠ سانجلاو ةيروتلا ةصاخو ةيعيدبلا

 , كيلاملا نمز ةيقب تانسحنلا كلتب نونعي رصم ءارعشك - ىدفصلا دعب - ماشلا ءارعش ىضمو

 8٠١١ ةنس قوتملا قشمدلا كبيأ نب ىلعو /91 ةنس قوتملا ديهشلا نب نيدلا حتف كللذ ىف كرتشي

 درطيو . 417 ةنس قوتملا ةنازخلا بحاص ىومحلا ةّجِح نباو 8١5 ةنس ىفوتملا ىمدألا نباو

 ميركلا نارقلا نم سابتقالا اهناولأ مهأ نمو « نييناعلا مايأ ىف ةيعيدبلا تانسحملا عانطصا .

 نيدلا فرش بحاصلا سبتقا دقو « نيقباس ءارعشل رعاشلا ةديصق :ىف تايبأ وأ روطش نيمضتو

 . ""' هلوقب اهل الهتسم هل ةيلزغ ةعطق ىف « سمشلا ةروس ١ لصاوف ىراصنألا زيزعلا دبع
 هرم و

 (اهالج اذإ) همسم رانو  اهاحضو هنيبج سْمّشب امسق
 بلا

 عمجم رشن ) ىراصنألا نيدلا فرش بحاصلا ناويد () "4 ص ىومحلل بدألا :ةنازخ )١(

 019 ص ( ىسوم رمع .د قيقح -- قشمدب ةيبرعلا ةغللا 7417 صصص ةنارخلا (؟)
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 لوق لزغلا ف سابتقالا فيرط نمو.( اهاقشَأ - اهاوُقَت - اهاكز - اهاَشْعَي ) : هيفاوق تلاوتو
 د ْ : ٠ 3 5

 يأ سرت ,

 نم اهيفامو سانلا ةروس ةيا - حضاو وه امك - سبتقاو « ىلا هتوص ىلحلا ةسوسوب ديريو

 تيبل انمضم ممت نب نيدلا ريحم لوقك « ءارعشلا رابك نم ىبتملا ريغو ىبتملا تايبأل نيمضتلإ نم
 : 99 لوقي ذإ زوللا رهزل هفصو ىف ىننتملا تايبأ نم

 مامإ انيتآاي راهزألا نم  رهز للكل تنآ نزوللا رهزا
 (ماستبا رهدلا مق ىف كنأاك  ىّتح مايألا كب ًتنسح دقل»

 9 8 لا ٠ , ا ههلإ عج م 'ك ع 5 ظ : : ُ و

 قتلنسو . مهدئاصق ى اهنيمضتو سيقلا ئرما ةقلعم نم ىاوثلا روطشلا سابتقاب نوريثك ىبعو
 . ءارعشلل انتاجرت ىف تايعيدبلا هذه ناولأ نم ةريثك ةلثماب

 تاديقعتلا ( ه )

 رعشلا ىف قيمنتلاو عينصتلا بهذم راكتبا ىلإ - مام ىلا ناسل ىلع - تذفن ماشلا تناك اذإ

 ىّتلا ىه لق وأ رعشلا ىف ديقعتلاو عنصتلا بهذم راكتبا ىلإ تذفن ىتبلا اضيأ ىه اهنإف « ىبرعلا
 ةينايبلا مهروص ىف نوفلكتي - رصعلا اذه لئاوأ ذنم - ءارعشلا ذخنأ دقف « ةيئابنلا هتغيص هتطعأ

 ( ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ىف اهانضرع فلكتلا نم ىّبش اناولأ ةيعيدبلا مهتانسحمو
 ىف وهو « مزلي الام موزل » : هناويد ىف هاصقأ عنصتلا اذه غلبي ىّتح ىرعملا ءالعلا ىبأ ىلإ لصنامو

 ىورلاب أب فرح لك ىفو « افرحافرح مجعملا فورح مظتنت هيف دئاصقلاو . نيمخض نيدلجم
 انيعم افرح ىور لك عم مزتلاو « ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا : ثالثلا تاكرحلاب اكرحتمو انكاس

 ةيمتح ىف اهامزلي ناّيور مخضلا ناويدلا اذه دئاصقل حبصأ كلذبو . امهريغو ءاتلاو ءابلاك هقبسي

 هارن ذإ « هناولأ نم هيفام ضخأ كلذ نوكي دقف « ديقعت نم ناويدلا ىفام لك اذه سيلو . ةديدش
 ةفاقلا نيب هبلط ذإ هرودب هدّقعو سانحلاب فغشو « ىصحت داكتال ةبيرغ تاك ضرعب هيف ىنعي

 1/7١ ص ةنازخللال 40٠4 ١)9( ص ةناززلا (1)
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 ةملك لوأ نيب نوكي نأ بلطف الهس ائيش لازيال كلذ نظ هلعل لب « تيبلا تالك نم اهقبسي امو

 هلوّقك ةيفاقلا نيبو تببلا ىف )١( ٠

 كلارشإلا ىوس طخ نم ناكام ٌرفاغ ٌنميهملو َكْبْنَذ كارثأ

 ىوأ مزليالام موز ىف دقعملا سانجلا اذه رثكيو . مثالا ىف كعقوأو كارغأ : كارشأ ىنعمو

 ادفع بلطي لب ددعتملا ىورلاو بيرغلا ظفللاو سانجلا دّقْعِب ءالعلا وبأ قتكيالو « تايموزللا

 لئاوألا مولعو ةيمالسإلا مولعلاو ةقسلفلا تاحالطصا نم اهب لصتيامو تافاقثلا ظافلأ نم ىرحأ

 ٠ 1" لثم ضورع ريغو ضورع نم ةيبرعلا مولعو كلف ريغو كلف نم

 زجرلاك ابرطضم تحبصأو  اطيسبلا ىئيَغو ليوطلا ىاقب

 ايارطضا اهرثكأ زجرلاو ٠ فورعم وه ايك هنازوأو رعشلا روحب نم زجرلاو طيسبلاو ليوطلاو

 . للعو تافاحز نم هيف ىرجمام ةرثكل

 ءارعش هعبتو . ريبك ناويد ىف لب ©« نيثدصف ىف وأ ةدحاو ةليصق قال ةنيتم متاعد ىلع هعفر فيكو

 مهنكلو « اعيمج اهمزتلا ىّبلا مزاوللا نم مزلي الام اهيف نومزتلي هلثم نيواود نومظنيال ماشلا

 : 7 الزغتم سويح نبا لوقك نيحلا دعب نيحلا ىف اهنومدختسي

 باص وأ مكدعب ربص ربصلاو مكدعب ةيانج نم ىمسج باصوأ

 باص ةملكو « وأ ١ فطعلا فرح نم ةنوكملا ةيفاقلا نيبو تيبلا ىف ةملك لوأ نيب سناج دقف

 : (9 نّيتع نبا لوق ةلكاشلا هذه ىلعو .رُم ىأ ربص ةملك لثم

 اَذَص ةتام ولو اهنع ٌولس  ىّدّصتام هنأب ااهوركح

 كلذ رثكيو . نيتملك نم نوكم ابيف وهو « ةيفاقلاو لوألا رطشلا رخخآ نيب حضاو سانجلاو

 حالص خيشلا ناكو» : هتنازخ ىف ىومحلا لوقيو . نييناؤعلا نمز هتيابن ىتح رصعلا ءارعش دنع

 )١( ناويدلا (*) فراعملا راد عبط ) ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا ١/يمه

 ص (رداص راد عبط مدرم ليلخ قيقحن ) ناويدلا (4) 4٠٠ ص ( ةرشاعلا ةعبطلا

 15 "1٠١ ص ردصملا سفن (١؟)
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 اهفخأ لعل ةلثمأ ديمالجلا هذه نم قوسيو . «روخصلا ديمالج اهدنع فم بيكارتب هيف آو

 , )7 ىدفصلا لوق
 ِ . 1 8 و سلا 4# عي ع مه ب

 سايق  راوب 0("ق نسأي 2قراوب مكدو رادقم تس ال تّميْش مكو

 هيفو « حضاو وه |( ءانبو ىنعم نافلتخي نيتملك نم بكرم وهو « ىناثلا رطشلا ىف سانجلاو

 نيب دجن نأ امدعنالو ."ىدفصلل ىومحلا اهقأس ةلثمأ نم هءارو امب انلاب اف لقثلا نم ليلق ريغ

 اهلعجم امب ىومحلا لوقي ايكرخصلا عطق اهنأك تاسانحل ديدشلا عنصتلا اذه ىلع ىرزي نم ءارعشلا

 ةنسا قوتملا ىدفصلا رصاعم ىدرولا نب نيدلا نيز لمح كلذل هلعلو « افينع اكص ناذآلا كصت

 : !"' هرصع ءارعش احصان لوقي « همظن ىف ابهذم هل سانجلا لعجي نم ىلع 4

 عانتم ىذ يلهس لك كمظنل | ٌرّيخاف رعشلا مظن تتببحأ اذإ
 ىا#

 عابطلا ىلإ ةهلِكو هّيفاوق ٌنُكمو  ةسنام ُدصّققالو

 عبارلا نينرقلا ىف ءالعلا ىلأ نمز ذنم عنصتلا حبصأ ذإ هحصن ىلإ اوعمتسا نيذلا مه نوليلقو
 .نينافالا نم ريثك كلذ ىف مهلو « ردن نم الإ ءارعشلا روهمج لمشت ةماع ةرهاظ سماخلاو

 ىومحلا مس نبا كدتع ةصاخخو نينافألا هذه نم ةريثك اروص هتديرخ ىف ىناهصألا داعلا دشنيو

 ىف هعنصت نم ةدقعم ةروصب داهلا أدبو“« نيدلا داع هيبأو نيدلا رون رعاش وهو .54 ١ ةنس ىفوتملا
 : ""اجدام اهيف لوقي , فاوق .سمخ ىلع انايبأ مظن ذإ ىفاوقلا

 ' حاصقلاو  ءارعشلل لاطحلا ئانلاو ىدّلا ىنخأ ريمالل لق

 دابكالوو 2 ءاشحالا ىف لابعلا لياذلاب ادعلا ٌكِبلت تلزال

 داسحلاو ءادعالل 2 لاتنملا 2 بلزانلاو يَدّلا فا نم تقوو

 ةملكلا اهنم لكل فاضي نأو اهدخو تيب لك نم ىلوألا روطشلا لّصفُت نأ :نكمي هنأ حضاوو

 ىلع ةرادق روصت ةراهم ىهو « لقتسم تيب نوكتي .ةروص لك عمو ؛ ةعبرألا وأ ناتملكلا وأ ةيلاتلا

 رص سن ب بس _ ا دلل 4020[ هه مرير روز سلاسل

 )١( (ماشلا مسق) ةديرخلا (") 7" ص ةنازخلا ١/444

  2ص ةنازتخلا ١؟
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 اهالوأ ولخت ال ثيحب اهيف تايلكلا ىلاوتن ةليوط ةعوطقم مْيَسَق نب الداعلا دشنيو . ديقعتلاو عنصتتلا

 ةفلكتملا روصلا هذه نم هتديرخ ىف داعلا هدشنأ اممو . ١ سكعلا وأ نيس نم اهتيناثو داص نم

 دشنأو ؛ع © نونلا فرح نم ولختال نأ اهتالك نم ةملك لك ىف مزتلا ةرعملا ءارعش نم رعاشل ةدبصق

 ةريبكلا هتلحر ف لأ نيح نينع نبالو . ؟9نازوأ ةعبس ىلع اَرَقُت ةعطق ةرعملا ءارعش نم رخآ رعاشن

 ىلع امهالوأ ىف ةملك لك لمتشت هحيدم ىف (؟!ناتديصق « ةاره » ىف ىزارلا رخفلاب قرشملا ىلإ

 اهيف هلوقك نيسلا فرح
 و

 ١ ِ 1 2١ - ري ه هل ٍ هي ع ل
 سوس 5 ارعس بفالساب سو ةحعمس سدقو كنار رمش ات

 عنصب رصعلا ىف ءارعشلا نم ريثك قلعتو . ءاحلا فرح ىلع اههتيناث ىف ةملك لك لمتشت اني

 نينع نبا ناويد ىف اناقليام وحن ىلع مهنيواود ىف اباوبأ ال .نوريثك درفأو « اهنع ةباجنإلاو زاغلألا

 ضعب ىف مزليالال عنصتي رعاش ريغ لظو . نييناثعلا نمز ىف قشمدلا ىمورلا ةيمام ناويد ىف اضيأو

 . '"هيف.ريبك دلحم ىراصنألا زيزعلا دبع بحاصلل ناكو هدئاصقو هتاعوطقم

 حيدملا ءارعش

 اذه ريغ ىف مهنم رفن ءامسأ انركذو « ىرجملا ىااثلا نرقلا ذنم ماشلا ىف ى حيدملا ءارعش رثكي

 أمشو « هيف نيحادم نيرعاش ريكأ يبرعلا رعشلا ىلإ ثلاثلا نرقلا ىف ماشلا تدهأ لقو ؛ عضوم ا

 لودلا رصع :رصعلا اذه لوأ ىف ةطرفم ةرثك حب ردملا ءارعش رثاكتيو . ىرتحسلاو مامت وبأ

 ىسلفو ىملع زكرم ربكأ ىلإ اهب لوحت ىذلا ىنادمحلا ةلودلا فيس اهلطب نمز بلحي تارامإللاو

 قارعلا ىف دلب لك نم اهوءاجو « ءارعشلا ةبلحو ءابدألا دصقم تدغو « انب ركام ومن ىلع « ىندأو

 عومج قزم اماع ني رشع وح ةلودلا فيس لظو . ىنتملا مهتمدقم قو « ماشلا نع الضف ناريإو

 مهدئاصق هيلع نورثني هلوح نم ارعشلاو « نادلبلاو نوصحلا نم ريثك ىلع ىلوتسيو نييطنزيبل

 عاجشلا : سوشأ عمج سوش « لصألا : خنسلا (ه) 40/١ (ماشلا مسق) ةديرخلا )١(

 مادقملا غه/؟ ةديرخلا (؟)
 ه١/98 تايفولا تاوف (5) ' ١٠م/5 ةديرتخلا (9)

 48 .ة4" ص تاويدلا (5)
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 دقو ؛ ميظعلا يف يبرحلا هدم ىبرعلا لطبلل نيلجسم - تائملاب نكي مل نإ:- تارشعلاب مهحادمو '

 ضرعن نأ عيطتسن نلو هيف ىبنتملا حئادم ىبرعلا بدالل خيراتلا اذه نم قارعلا مسق ف انروص

 لمحي ىلاعثلل ةميتيلا باتكف « ءاغببلا جرفلا ىلأو ةتابن نبا لثم قارغلا ءارعش نم هريغ حيئادم انه

 ءارعش نم هب اوفحت نم ىلإ ريشن نأ ؤكيو . ةعبدب عئاور ةلودلا فيس امهريغ حئادمو |ههحنا ده نم
 مساب روهشملا ىصيصملا دمحم نب دمحأ سابعلا ىنأو قشمدلا ءاوأولاو مج اشك لاثمأ ماشلا

 هلوق نمو « اعراب ارعاش ناكو « ةبترلاو ةلزنملا ف بيطلا ابأ ولتب ةلودلا فيس دنع ناكو « ىمانلا

 : (0)-حئادم ىدحإب هيفا

 ٍدْلُحلا ةّمَج قو ايندلا ىف كءالع ءةيساوك ىللاوعلا نإ العلا ريم
 (" دّيَللاو ةميكشلا نيبام كفرَطو َالطلا ىف كفقيس « ُلْوَسلا - كيلع ري

 ٍدْقّرل  كّفكو ىَوْقَتل كلوقو العلل كّلعف ءءٌرْهَّدلا كيلع ىضميو

 حالسلا ىكاش رهاس امئادو : لولسملا هفيسب نييطنزيبلا قانعأ قلي براحم امئاد ةلودلا فيسف

 لعف الإ ناسنإلا امو . لازنلل اًدادعتسا هتميكش رارمتساب كلعي ىذلا هسرف ىلإ بوصم هرصبو
 ءاطعللف هفك امأ « هللا ةفاخعو ىوقتلل هلوقو ةعيفرلا هلزانمو العلل امئاد ةلودلا فيس لعفو لوقو

 . خباسلا لاونلاو

 نم نيريثك لعج امم « ةيماهإلا ةعيشلا نم - ةماع نوينادمحلا هلثمو - ةلودلا فيس ناكو
 - همعزت امل ولغلا ةديدشلا ةيرّيَصُنلا ةقرف اهلع تعرفت نأ انب رمو « ةلحنلا ةذه نوقنتعي بلح لهأ
 ةيمطافلا ةلودلا ءاليتسا ماشلا ىف .شتلا راشتفال نكمو . بلاط ىبأ نب ىلع ةيهولأ نم + انب رم اك

 نولزني ماشلا ءارعش نم ارفن ىرنو 14 ةنس ذنم ايروس نادلب نم ريثكو قشمدو نيطسلف ىلع

 ٠ مه ) زيزعلا ىمطافلا ةفيلخلا حيدمب نونغتيو ةلحنلا كلتل -ودبيام ىلع - نيقنتعم ةرهاقلا

 ىف هلو « ىكاطنألا دمحم نب دمحأ قمعقرلا وبأ مهتمدقم قو سلك نب بوقعي هريزوو ( ه 5

 : ؟ مدئاصق ىدحإب سلك نبا ىف هلوق نمو « ةديصق ريغ هريزوو ةقيلخلا

 ةران َدَمَْأو الإ اودع -ض  رألا رئاس ىف زيزعلل ْعَدَي مل

 ماجللا ؟؟ه/١ ةمييلا (3)
 . رف

 ما١/١٠ ةميتيلا (9) وا قنعلا ىهو .'رم ايك ةالط وا ةيلط مج , : الطلا (؟)

 نم سرفلا مف ىف ةضرتعملا ةديدحلا.: ةميكشلا :ةثحفص



 0 ظ

 ةراغ لذبلاب بوطخلا ركذ ر 2 هّدلا بول ىلع هل موي لك

 ليبس ىلع اهمظن حئادم هرثكأ ش دنا طقس و ىمسي افورعم ثكاوبد ىرعملا ءالعلا ىبألو

 .« ءاطعلا لينو بسكلل ابلط اهترثك مظني مل وهف « ردنام:الإ هنيعب صخش حيدمل اًدصغال نيرقلا

 ىلع هلوق نمو .« ناكم لك ىف هنمزب نيرشتنملا حيدملا ءارعشل اعابتا بيردتلا ليبس :ىلع امنإو

 : دنزلا طقس دئاصق ىلوأب حيدملا ىف مهتقيرط

 الاوُطلا َلّسألا هباغ كعاجو  ىداعألا منك هلي ٌئّلكَم

 الابل مهبولق  .نم نكمت مار ريغ نم هّيِسِق داكت

 نأ ريغ اًمح دسأل هنإو . لاجرلا اهسفنب صنتقت لاتقلا سرامن حودمملا اهلعج ام ةرثكل ليخلاف

 ميمصلا ىف هءادعأ بيصتل هّئسِق نإو ؛ افطخ حاورألا فطخت الاوط اًامر لب اًباغ سيل هنيرع

 . همايأل حيدملا باحصأ دنع ةفولأم ةغلابم ىهو . ماهسلاو لبنلا اهنع عزني مار نود

 عيجي رصن نب دومحم ةصاخخ مهنم ىو ٠ بلح ىف نيينادمحلا اوفلخ سادرم ىنب نأ انب ّرمو

 قشمدلا سويح نباو ىعبرلا ىلحلا دحاولا دبع مهنم نوريثك هتيشاح ىف عمتجاف هلوح ءارعشلا

 ىف ىلوتسا اهقيرطب وأ ةيكاطنأ نابطق نأ ثدحو . ىجافخلا نانس نباو ىلا ساحنلا نباو

 رصن نب دومحم هرصاحف « هلهأب اديدش اليكذت لكنو ( انوفسأ ) نصح ىلع 551١ ةنبس .كابلعش

 ىجاقتملا ناننس نبا هأّنهو « هلهأ ىلع نصحلا دومحم درو « نافلأ وحن اوناكو « هلاجر عيمجي كتفو

 . ")7هدئاصق ىإدحإ ىف الئاق نيبملا رصنلا اذهب

 امنابطق ىلع تكحض دقف اَنْ ٌةّيحلاطنأ كالُل ةرهظأ نإ
 0 . نع للا ل 2

 امنابلص ىف َلّذلا هوجو تفرغ  اًقفاغ تكواول هل لطأ ال

 | مت ' ' هه 0 . ءا د
 ماع نم نوريثك هل ُ قوجلسلا تالسرا بلا ريك | كلملا ماقن باح راز ليحو

 دمحأ لب لمح لوشب هلو َ تاربإو قارعلا ىف ةيماظنلا تاعماجلا وأ . سرادلملا سسوم وهو ع ةسابس

 . © بلح باوبأ ىلع ةليوط ةحدم نم: ىلجلا ىجنرطشلا

 ')١( رصقلا ةيمد (؟ امو 1.4/7 ميدعلا نبال بلح خيرات نم بلحلا ةدبز ١/١19
 ص توريب ةعبط.ناويدلاو اهدعب ١١7'.
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 كول هيلع  دوقعم لجأو 2 ةيار هيلع تقفخ نم َريَغا
 ءاوعش ةراغو نيقفاخلا ىف ةرايس ةْيم موي لك كل

 نرقلا نم ىلاثلا ضفصنلا ىف مه اونوكي نأ ' اوعاطتسا راع ىنب نأ - انفلسأ .اهف - انركذو

 ركذو .« ءاطعلا ىف مهل نولزحيو ءارعشلا مهنم نوبرقي اوناكو « سلبارطب ةرامإ ىرجحلا سماخلا

 ىف ةحدم نم هلو « ىرعملا ىنألَملا نبا مهتمدقم ىف مهئارعش نم ارفن ةديرخلا ىف ىناهبصألا داعلا

 : ""”مهئارمأ رخآ : راع نب دمحم نب راع

 ٍرَعْوأ بعص لك كل هليهست ىف كولأبال ٌقيفوتلا كطاتم
 رفظم ءاوللا روصنم ' قيفوت 2 اهب لوصوم ءامعنلا كل ْتماد

 . نيملسملا نيب ةريبك ةحانم كلذل تناكو . تيماصلا رجح ىف سلبارط هدي نم تطقسو

 ريزولا ىلإ هحادم مدقو ةرهاقلا ىلإ لحر كلذل هلعلو « ايعيش - ودبي امف - ىلالعلا نبا ناكو

 : (9 هحنادم ىدحإ ىف لوقي هلو « ىلاجلا ردب نب لضفألا

 مرحبا زيزعلا هللا مرح وب 2 اهنإف رصم كلم اولُع ْدَدْرَي

 مزمز ليلو ءاتيبلا نكر هانميو 2 هّدوفو جيجحلاو ؛ رصم ,ةكف

 ةكرح نم سلبارط ىف اوثدحأ امب اولظتساو راع ىنب رجح ىف اوأشن ' نيذلا ءارعشلا رابك نمو

 . ةلقتسم ةمجرتب هصخنسو طايخلا نبا ققمدلا رعاشلا ةيبدأ

 ىلع مهحيدم ددرتي سلبارط ىف راع ىنب ةلكاش .ىلع ذَقْنم نب دّلقم ونب : زريش نصح ءارمأو

 تلظو 41/54 ةنس مورلا ىديا نم ( رزيش ١ دقنم نب دلقم نب ىلع صلختسا ذنم ءارعشلا ةنسلأ

 ىنغتو .اهماكس كلهأو اهدعاوق نم اهمده هه1 ةنس ديدش لازلز اهيلع ىأ ىتح اهكحت هترسأ
 نبا دنع دجن اك « اهكح ىف هئافلخيو ذقنم نب ىلع سماذملا نرقلا ىف اهررحم مساب اليوط ءارعشلا

 . ىلارسيقلاو رينم

 ىّرَعلا وه ىنيطسلف رعاش سداسلا نرقلا نم لوألا عبرلاو سماخلا نرقلا رخاوأ ىف اناقليو

 « اهخويش ىلا فلتخي قشمد ىلإ اركبم هسأر طقسم ةزغ كرت دقو 074 ةنس ىفوتملا ىبحي نب مهاربإ

 اهكرت مث «"اهئالع نم نيريثك شرو اهيف حدم ةليوط ةرتف ةيماظنلا ةسردملاب لظو دادغب ىلإ لحر مث
 سس

 م7/؟ ةديرخلا (؟) /م/7؟ (ماشلا مسق ) ةديرخلا )١(
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 وهف هتافو ىتح اهءارزوو اهءارمأ حدم دلبب ملأ الكو ناتسناغفأ ىف ةارهو سراف ىف زاريشو نامُرك ىلإ
 حئادم نامّركر يزو مركم نبا ىف هلو. « حنيدملا ريغو حيدملا ىف ةعئار ةريثكر اعشأ هلو « لاَ رعاش

 : 2" هلوق لثم نم ةعيدب
 ناهتلل هسشن رهذلا لها ظ الإ رهذلا ىب نم هانوعدام

 ناسنإ ى هنم ُسانلاو رح بألاو بكاوكلاو ةنمأألا عيج

 ناكسإلا رطاوخ ىف لجت : ُسش هقاثنم هل ؟تيباجتساو

 نرقلا نم ثلاثلا دقعلا لئاوأ ذنم ىكنز نيدلا داع لصوملا كباتأ راوغملا لطبلا هبنتيو

 ةيمالسإالا نادلبلا قرفت ىلإ ةعجرم بيلصلا ةلمّح مامأ نيملسملا لذاخت نأ ىلإ ىرجهلا سذاسلا

 .ايروس نادلب ضعبو بلح ىلع ىلؤتسيو . دحاو ءاول تحت اهتملك عمج نم دبال هنأو مهل ةرواحم ا
 مهزانيو « هتدايقب ارارج اشيج نييبيلصلا ىلإ قوسي ىتح ةرجهلل 074 ةنس ىفاوتامو « ةيلاهشلا

 امنأكو . بلحو ةامح نيب نيراب نصح ىلع ىلوتسيو ٠ مهعومجب فصعيو ةأنح نم برقلاب

 ىو « هراصتناب ةداشإالاو هحيدم ىف ءارعشلا ىرابتيو . ليوطلا هتابس نم ذئنيح رعشلا ظقيتسا

 نيلسوج اهنم اليزم اهلا ةنيدم حتف نأ 08 ةنس ىف ثبلي ملو . ىفارسيقلاو رينم نبا مهتمدقم
 نبا لوقي هيفو « نيبملا حتفلا اذه ناكم لك ىف ءارعشلا للهو « ةعجر ريغ ىلإ ةيبيلصلا هتلودو
 . (9 ريم

 هافطع ٌرتهاو همِسْبُم ٌريفاف - هتجبب مالسإلا ىلع ٌداعأ تف

 قفأ للظم هل حبتأ حتف نع فئالخلا نيأ حلو هاحانج ايندلا َقفأ دل

 ندنم ربكأ ةيروّمعل مصتعملا حتف ىلع حتفلا اذه - قحب - ىلعي ةديصقلا ىف رينم نبا ىضمو

 اهوسسا دق اوناكو « بيلصلا ةلمحل ةعبارلا ةكلمملا ىلع ىكنز ئضق دقف « هنمز ىف ىرغصلا ايسآ

 ةيكاطنأ ىف اهوسسأ ىلا مهكلامم نأ ىف ريبك لمأ - قفألا ىف - ذقنيح ادبو . قارعلا ىلاهش

 .'نمزلا لاط اهم نيملسملا ىديأ ىف طقست نأ ادبال سدقملا تيبو سلبارطو
 ةيارلا لمحو « لسابلا لطبلاب تكتفف مالظلا ىف ةمثآ دي ه١4 ةنس نيدلا داع ىلإ ثدتماو

 اهدرتساو « اهّرْلا ىلإ داعف نيلسوج ىنامألا تّرغو « نييببلصلا دهاجب ىضمو نيدلا رون هنبا هدعب

 )١( لايشلا روتكذدلا قيقحن لصاو ننال ظ ه١/١ ( ماشلا مسق ) ةديرفلا ١/8

 ةماش ىبأل نيتضورلا (؟) ١/ 8بوركلا جرفم رظناو



١ 

15 

 ىومحلا ميسق نبا مهم دم فو نيمملا حتفلا اذبم ءارعشلا هاهو 3 نيلسوج ٌرفو نيدلا رون اعيرس

 : )١( هلوق لثع

 هيل ةواسقلا ىلع لد حمرلاك ههجو ٍةقالط نم ةعاجشلا ودب
 هنيهل هنإ ملعي  كرشلاو 2 هّرعلا  هنإ دهشي  نيدلاو وه . ' .ّ 0 ' '

 (9هنوُصَم ُلاَذِمال يشللم باوبأ هل ْتحتفناف سمألاب اهّرلا حّتف
 ع . ْ : , 3

 . ه44 ةنس حاترأ نصح ىلع بيلصلا ةلمح نم ىلوتساف ايروس وحن ههجو نيدلا رون ىلوو
 نيسلصلا ومج ترفو ةوكريش نيدلا دسأ 5 اعي رص رخو م هعومجو ةيك اطنأ بحاص لزانو

 ةكدمصق علطم ىرينم نبأ لوق لثمع نوللبم ءارعشلاو ع بلح ىلإ نيدلا رون داعو . ةروحده ةموزهم'

 19 ل

 هتامسق تجلبتو  ىدهلا العو هتاصرع ترفقاو لالضلا ىوُقَأ و 4 : ل م 5 ها ' ى :

 ميئادم هيف نوجيدي ءارعشلا لظو ؛ بيلصلا ةلمَح ىلع رصن دايعأ دومحم نيدلا رون مايا تلظو
 ةنيدم ىلع نيكّبْفط تيب نم ىلوتساو 048 ةنس ةيمافأ ىلع نييبيلصلا نم ىلوتسا دقو « ةعئار
 ّ (4) تلمئاق رك اسع نبا اهظفاحو اهملاع هئلسسو م58 هنن قشمد

 بَرَقلا نم ىلاعلا ٍدّصقاف َةّيِلَع ةلزنم هللا دمحي تغلب دقل
 بلصلاو كارشاإلاو تاساجتلا نم  ٌُهَئَرْوَحو ىصقألا دجسملا ٍرّهطو

 هوكريش نيدلا رون لاسرإب لغشو . دخّرَصو كبلعتو رزيش ىلع ىلوتساو . مراح لامعأ فصن نع
 رونو . رصم نيدلا حالص كلمتو فورظلا تروطتو 088 ةنس رصم ىلإ نيد حالص هيخأ نباو
 , مراح ةنيدم ىلع ىلوتسا نأ 084 ةنس ىف ثبلي مو . ةيبويأألا ةلودلا 'ىشنم قمح ٌدَعُي دومحم نيدلا
 ملاطم ى الئاق ىنابصألا دايعلا ةعئارلا هتاراصتناب ىغتيو « هديب ىف طقاستت ةريشك نوصح تدذيخأو
 , )مادئاصق ىدحإ

 ةيكاطنأ ىف بيلصلا ةلمح هل لزانتيو «٠ باح روغث نم كولدب نييبيلصلا مزه ةنسلا سفن فو

 )١( (ماشلا مسق ) ةديرخلا ١/ 414تءاضأ : تجلبت . هتاحاس : هتاصرع .رفقأ اهدعب امو .

 ١/لاام
 (ماشلا مسق) ةديرخلا (4) . نابب : لاذي (؟)

 هذ ص ( ماغلا مسق ةيادب ) ةديرخلا (5) : ىرقأ
 )*( بوركلا جرفمو همل/١ نيتضورلا ١/0



 ناث ةطيسبلا ىف كلام تمسقأ  كّراشم ريغ رْضّلا ىف ادحاواي
 نادلبلاو قافآلا ىف راس دق  اهكيدح جنرفلا ىف كل ةعقو مك

 ناقذألا ىلع اَنوُه مهتْبَحَسِ»  مهلالغأ مهقانعأ ىف ةتلعجو
 سسؤم نيدلا حالص رفظملا لطبلا بيلصلا ةلمح ةلزانم ىف نيدلا رون دعب ةيارلأ لمحو

 ىتح 0417 ةنس تفاو امو ءرصمب صاخلا ءزحلا ىف ةروصم ةميظعلا هحوتفو .ةيب ويآلا ةلودلا

 ةكلمم مهأ سدقملا تيب ىلع اهدعب ىلوتسا ىتلا ةكرابملا نيطح ةعقو دعب حوتفلا هذه هل تق

 ىف قبي ملو ,ىماشلا لحاسلا ىلع نوصحلا نم ريثك ىلع ىلوتسا امك بيلصلا ةلمحل تناك

 نب طبس اهب ىنغت ءلسابلا لطبلا اذه حوتفب ىنغتو الإ رعاش قارعلاو لصوملا ىف الو ماشلا

 هلو ىقشمدلا ىناعاسلا نباو ىلصوملا ىلاثتاشلاو ىلبرإلا نيدلا قفومو ىدادغبلا ىذيواعتلا

 ةعطق اهنم اندشنأ ةعئار ةديصق حوتفلا هذه ىف داعللو .ةديرخلا باتك ىف ةرثانتم ةريثك حئادم

 نيذه اهيف هلوقل اهترهش تراط ةحدم هيف ىلصوملا ةنحشلا نبالو .ءرصمب صاخلا ءزجلا ىف
 :('').يرئاسلا نيتيبلا

 قّشْعَت نيعلاك نذألاو اهب تعمم مراكل مكتببحأ ؤرمأ ىفإو
 قفوملا تنأف  يبويأ ءانبأب اًهحال تنك نإ ُلامآلا ّىل ْتلاقو

 قشمدلا نيتُع نبالو « لداعلا هيخأال - نيدلا حالص دعب - ماشلاو رصم تنادو نمزلا رادو
 هفطعتسي لداعلا ىق ةعيدب ةيئار اهيبو . ةفلتخم حئادم ىموم فرشألاو ىسيع مظعملا هيدلو قو هيف

 ىف لداعلا هل نذأو « اهلهأ ىف هيجاهأ ةرثكل اهنم هافن نيدلا حالص ناكو قشمد ىلإ ةدوعلا ىف اهب
 : (' لوقي اهيفو « ةدوعلا

 اريثم فّرشت ةيحان لك ىف هؤامسأ ىذلا 2 كلملا لداعلا

 ارصْيقو كولملا ىرسك نع بّتكلا ف -ىققأم ةميركلا هقئالخ تحسن

 ثرتو ةلانر دان عونا ىف | ىّتشا ىرذ مح الخ اذإ كِل
 ىنغتي ىذلا هرعاش مهنم لكل ناكو « ماشلا نادلب مهنيب اهف اوعزوت بويأ لآ نأ فورعمو '

 . همأل نيدلا حالص ىخأ نبا قشمد ةنُحِش دودوم نيدلا رون مهنيب نم ركذنو « هلاعأو هبقانم

 ) )1١ص (رداص ه8/5 ةرهازلا موجنلا <

 راد عبط - مدرم ليلخ قيقحم ) نينع نبا ناويد (؟)
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 3 نييبوبألا ةاح كولم ركذن نأ انب ىرحو . ةريثك حئادم كيبل جبد ىروغاشلا نايتف حودمم وهو

 ىف هلو « ىراصنألا زيزعلا دبع نيدلا فرش بحاصلا هحمادم مهبلع غبسأ نممو . نيحّدم اوناكو

 ] ( ه5 5157 ) دمحم نيدلا فيس روصتنملا هئباو ( ه 557 575 ) دومحم رفظملا اهبحاص

 ىلإ هترسأب أجتلا ذإ ماشلا نوزغيس راتتلا نأب سحأ نيح دومحم فقوم ىناثلل ناكو ؛ ةريثك حئادم

 . ءالسبلا نيبراحملا ةمدقم ىف ناك تولاج نيع ىف راتتلاو نييرصملا نيب لاتقلا محتلا اذإ ىتح رصم

 انوحْشَم دئمألاب كلف لاخُي غو رْخَب تضم ةتولاج نبع ة© رس
 انِيْلَوُم اونثناف مهفونأ تح دش ةَءغ رشيجلل تنكو

 راتتلا ىلع مهتاراصتنال ناكو . مهلاعأب هيونتلل رعشلا توص عفتري ناك كيلاملا مايأ لاوطو

 ناك سربيب رهاظلا نأ رصم مسق ىف انب رمو « رعشلا نم ريبك ظح تولاج نيع ةعقوم دعب لوغملا وأ

 ابيلإ ضاخف قرشلا هئطاش ىلع مهل دوشحب عمسو تارفلا ئطاوش ىلعو لصوملا ىف مهبقعتي امئاد
 ىراصنألا هللا دبع قفوملا لوقي ةوزغلا هذه ىفو « قّرَمُم رش مهقزمو هعم هشيج اهضاخو َهَجِحْل
 . 9 قشمدلا

 لهألاو لاومألاب هيدقت  انناطلس رهاظلا ثكلملا
 لغملا نم بلقلا ةرارح هن قطيل املا محتقا

 بيلصلا ةلمح نم دلب وأ نصح ىلع ليلخ فرشألا الو نووالق الو سربيب رهاظلا لوتسي ملو
 رخآ اكع ىلع هئاليتساب ةيبيلصلا بورحلا ليلخ فرشألا ىبمأ اذإ ىّتح ءرعشلا لجلجو الإ
 ةمزأ ىلع تولوتسي نيح ءاكحلا حيدل تايسائم رعش ىلإ لوحتي ماشلا ف حيدملا رعش لوشأ مببوصح

 نم نيبيرق ذئنيح ماشلا ءارعش ناكو , ماكحلل مهحنادم نومدقي نييناؤعلا مايأ ءارعشلا لظبو

 وحن ىلع « مهنيطالس حيدم نم نورثكي مهلعج امم « نيحنار اهيلع نيداغ نولازيال اوناكو لوبماتسإ

 )١( ةرهازلا موجتلا (؟) . ةغللا عممجم رشن -- ىموم رمع قيقحتب ) ناويدلا /ا/١١

 40ه ص ( قشمدب ةيبرعلا

 ممل



5". ْ [ 

 دارمو ىفاثلا ملسو ناملس نيطالسلل هيف هحيدمو 4417 ةنس ىوتملا ىمونرلا ةيمام ناويد ىف اناقليام
/ : 0 1 

 لثم نورثكي ءارعشلا ذخاو « اهماكح نع الضف نادلبلا نايعاو ءاملعلا حدم ذئنيح رثكيو . ىفاثلا .

 رخآآ ىف كلذ نولعجي تابسانملا نم ةبسانم وأ مكاح مودق نوخرؤي رعشلاب خيراتلا نم نييرصملا

 مكاحلل ةيالولا ةنس عومجملا نوكيف « لّمجلا باسحت هيف تايلكلا فورح بسحت ذإ ةحدملاب رطش

 . نيبمانلا حيدملا ءارعش نم اًرفت ضرعن نأ انب ريدجو . ةبسانملا ةنس وأ

 !١ طايخلا نبا

 طايخلل 40٠ ةنس قشمدب دولوملا بلغت ةليبق ىلإ ةبسن ىللغتلا دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ وه
 ءارعش ةيبرعلا نادلبلا لك ىف اناقلي امئادو . قشمدلا بعشلا ةماع ءاتبأ نم وهف « هيلإ هتبسنب رهتشا

 ناك ذإ « امئاد باوبألا ةحوتفم اهلهانم تناك ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نأل « ةماعلا دالوأ نم

 ىربكلا عماوجلا وأ دجاسملا تناكو « ابيشو انابش اعيمج سانلا ىلع اهنوضرعي دجاسملا ف خويشلا

 حاتأ امم . ءارعشلا نيواودب كلذكو نف لكو ىلع لك ىف بتكلاب ةصاغ تابتكم ىلع لمتشت

 ءابداو ءاملع مهنيب غبني ناو ةيبدأو ةيملع ةفاقثلا نم ءاشامب دوزتي نأ ىبرع دلب لك ىف بابشلل

 . مه رصح. ال ءارعشو

 ىرانلا اهلهأ لعشأ دقل ىتح « ىلاحلا ردب مكح ىلع ةرئاث قشمد هابص ىف طايخلا نبا دهشو

 رودلا تبهنو « ةبهذملا هصوصف ترئثانتو هفوقس تطقسف عماجلا ىلإ رانلا ترسو ٠+4 ةئس هرصق
 ءاليتسالا ءاغتبا اهنورصاحي ةقجالسلا ذخأو قشمد ىف ادئاس بارطضالا اذه لظو « نيكاكدلاو

 . نالسْرأ بلأ ناطلسلا وبخأ شعب اهكلمتو 15/8 ةنس كلذ مهل مث ىتح اهلع

 لعج امم شتت اهزن ىّتح 459 ةنس ذنم قشمدب اًديدش ١كوس ةئيس تناك ةايحلا نأ كلذ ىنعمو

 نيا ءانثألا هذه ىف اهنم رجاه نم ناكو . ىرخألا ماشلا نادلب ىلإ اهنم نورجاهي اهلهأ نم ريثك

 نب دمحم ىمسي اهب ريمأ ىلع دفوو « ا وحن ههجو ىّلوو « هبابش ريكاوب ىف لازيال ناكو طايخلا

 : لوقي هيفو « بتاكلا طايخللا نبا مساب فرعف « هل ابتاك هذختاو هنم هبرقف كلام
 ري عع

 اقارتسا رهدلا نه هب ترفظ ىناك اشيع هدوج ىلايمح

 قيقحتب هناويد ةمدقمو 25/4 تارذشلاو 156/١ ناكلح نبا خيرات بيذبت هرعشو طايناا نبا ةمجرت ف رظنا )١(

 (قشمدب ىبرعلا ىملعلا عمجملا عبط ) مدرم ليلطخ 85 ىسنالقلا نبال قشمد خيرات ليذو 77/9 ركاسع
 00 _ 'نباو "9/8 ريعلاو ١417 ص ( ماشلا مسق ةيادب ) ةديرخملاو



 6١ه

 بلح ىلإ اهكرت 4514 ةنس قشمد ىف لاوحألا تبرطضا نيح سوح نبا هتدلب ٌرعاش ناكو

 .ابايث هحنمو انسح ءاقل سويح نبا هيقلو « كانه هعبتي نأ ىأرف « سادرم ىنب فثك ىف اهب شاعو

 رعشلا مهتياعرل سلبارط باحصأ راع ىنب ىلع دفي نأ هاصوأو .هرعشب هبمونت عم ريناندو

 كادلب ءارمأ نم ريمأ اهب ملأ الك ناكو « ةاح ىلإ داع هنأ ريغ . هاغتبم مهدنع دجيس ذإ « ءارعشلاو

 اراوُسلا تنك ادي تناك ولف الج اينّلا كب ةْتسِبل دقل

 رعاشلا هب لصتاف « رزّيش نصح ىلع هئاليتسا دعب ذقنم نب دّلقم نب ىلع ةامب ّرم هنأ ودببو

 ْ : لوقي

 بهايقلا موجن نم الام ّزعأ مهضرأ َءابصح ٌرعلاب اورداغ مه

 لزنف 3 سوح نبا ريبكلا رعاشلا هنطاوم ةححيصتنل ذحخأب 53/5 ةنس طانخلا نبا ىرنو

 كلملا لالج مهنم ذئنيح اهمححي ناكو « الفاح الابقتسا هنولبقتسيو راع ىنب ادصاق سلبارط

 اهالوأ تناك امبرو « ةعئار حئادم هيف هلو ( ه 444 - 5585 ) راع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ

 : هلوق لثم نم هئاقلب هتحرف سحن ابفو ع هئيلاد

 داو لك ةرارق تحزن اذإ  ايَعغ كلملا لالج ىتدتب قك

 ىداوبل لاو رضاوحلا ساوسو أائع كلالمألا غلْبم د نم

 ىدايألا وٌوجرم سأبلا يفوُحَم لَم ٌلظ اًمتكس دق انآ

 ىداعألا ةملاسم وجرنالو  ىلايللا ةبراحخم ىىشخن اف

 نوجرخي اوناك ءايدألا نم ةفئاط اهيف بحصو « سلبارطب راع ىنب لظ ىف هماقمب ئنهو
 ف كلملا لالج مدعي ناك رخآ ىلإ نيح نمو . ةعيدبلا ةيعيبطلا اهدهاشع نومعنيو تاهزنتملل

 هلوق نمو ؛ هيف هدئاصق نع ةعور لقتال 07 كلملا رخف هيخخأ ىف هلو . دايعألا رورمك تابسانملا

 : اهادحا ق

 ةبئانل
 وة ىرسا 3 .َ

 ايولا همك ىتْنَمآأ الف نذإ .
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 اينحر نإو اًعَرذ هب قاضل اعْنَم هل نامزلا ءاش ول ٌراخلا مناملا  2هرم 7 1 "ص 1 0 ّْ

 استكمو اًثوروم تدحملا نِئاّضلا»و ائكدتبمو ًالوثسم لالا ُلذابلا

 نزحف .: ثاثأ نم اهب ناكام لك قرتحاو هراد تفرتحا اهيفو 485 ةنس ىتح سلبارط ىف لظو

 اهيلإ داعف « بابشلا مايأ اهب هنألخ نطومو هسأر طقسم قشمد ىلإ ٌنينحلا طايخللا نباب ثبَعو
 هعم هبحطصاو ٠ ىناهبصألا عيدب نب هللا ةبه هريزو هنم هبرقو قوجلسلا شتت ذئنيح اهكلم ناكو

 قشمد ىلإ داع نأ ثبلي لو « ناسارخ ىلإ لحرو « هيف ةحدم هدشنأ كانهو سرافب « ّىرلا » ىلإ

 بضع شيلا ريمأ هل حتفو « نيتديصقب رامسم نب ناسح بلك ىنب ةليبق ريمأ حدتماو 4417 ةنس
 ةنس قوت ىتح هيف هحنادم تلاوتو « هدئاصق عورأ تناك امبر ةيئاب ةديصقب هحدمن هباوبأ قبآ ةلودلا

 : ةيئابلا ىف هلوق نمو ه٠

 هبحَس رطاوم معلْقُت مل َداج اذإ ُللِهَتُم اّيَح الإ ٌقِبآامو
 2 هن را ولا ع 3 1 - و و ,

 هبذب ىمحبو ه أيعن سشاعي ةمصغو مانالل تايع ع

 هبر ريغ افئاخ موي ري ملو - ِهفْيَس ريغ اًيجار اموي ري ملو

 هبشع ران َروُتلا نيزي عيبر ١ هنأك امس ىف ةايح تتيِبْح

 نع انثيدح ىف ةعطق هنم دشننسو اهنزغب اوهون امك اليوط ءامدقلا اهب هون « اقح ةعئار ةديصقلاو
 . لزغلا ءارعش

 ىلع نادلب ةدع كلذ دعب اوذخأو 447 ةنس سدقملا تيب ىلع اولوتسا دق نوسيلصلا ناكو

 قشمد بحاص نيكتنط مهعقاوو ( مهنم تاياكشلا ترثكو ةيلاتلا تاونسلا ىف ىماشلا لحاسلا

 ناويد قو « ءاديص سدقلا بحاص نيودلب رصاح ةيلاتلا ةنسلا فو 449 ةنس ةّيربط داوس ىلع

 اهيفو « نييبيلصلا ةلزانم ىلع قشمد ىف شيجلا ريمأ ةلودلا بصع اهبف ضحي ةديصق طايخلا نبا

 : داهجلل نييقشمدلا اًرفئتسم لوقب

 ىدَرَت رلابج لثمك شويج ٍةَجْنرْهإ ضْرأ نم َشاج دقل
 دج رمألا حبصأ دقو االزه»  ٍةاَفَّصلا ٌدَّه لثم ىلع سونأ

 اَدَحو اًرْكَن  فونخلا نم قدك  تحبصأ مهب اتق نم مكو



 ادق توملا ىراال نم ةاماحم 2 ميرّحلا»و مكتيد ىلع اوماحف

 ادّصَحو افاطق اهولفْخُت الف نيكرشمللا ُسِوْرَأ تعي

 ىف ةعطق اهنم دشننس بيلصلا ةلمح برح ىف دهشتسا لطبل ةيئرم ةديصقلا هذه ءارو هلو

 - انب رم اك - ىوتملا ةلودلا بضع ةفلاسلا ةديصقلاك اهدشنأ ىوكشلاو ءاثرلا ءارعش نع ثيدحلا

 ىتح شاع هنأ عم بيلصلا ةلمح دض اًيساح ارعش نيتديصقلا نيتاه ءارو هل دجنالو . 807 ةئس

 اورصق لقألا ىلع سداسلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىف ماشلا ءارعش نأ انظ نظن انلعجي امم 01177 ةنس

 ةلودلا بضع دعب اهشاع ىتلا ةرتفلا هذه ىف هلو . ذئنيح بيلصلا ةلمح دض ةمألا ةراثتسا ىف

 رخاو « داوقلاو نايعألا نم مهريغو نييقشمدلا ةطرشلا لاجرو ءارزولاو ءاسؤرلا ضعب ىف حئادم

 لثمب هتباتكو هبدأ ىلع ىنثي اهيفو ٠ خرُؤملا ىسنالقلا نبا دفرتسي ريخألا هضرم ىف اهمظن هل ةديصق

 . هلوق

 دوقعلا نهب الإ نْلْضَمُي مل  َنْدّسحَم ول ٌرَمِف هل
 ديِضت ٌرُد ليق نإ َنْدَكبِيِو ٌريِضَت ٌرْوَل ليق نإ َسَلْظِيَ

 نولسرتسيو بارشلا ىلع اهيف نومدانتي ءابدألا ضعب عم سلاح هل تناك هنأ هرعش نم ودبيو

 ناك هنأ ودببو « اهنيتاسو ةطوغلا ىف ةريثك هن هل تناك ايك « نينغملا ضعب عامسب برطلاو وهللا ىف

 ى ىنئاهبصألا داعلا اهاور « هناويدب ةعيدب ةديصق هيف هلو ء هقافر ضعب عم درْنلا بعلب علوي

 نمو هدئاصق لوط نم حضتي ابك ةبصخ ةيرعاش تناك طايفلا نبا ةيرعاش نأ حضاوو . هتديرخ
 قوصلا سرجلاو قيسوملا لاجج عمو « ةبارغلا هبشيام وأ ةبارغلل فلكت نود ةعصانلا ةلزجلا اهتغل

 . ةذفلا ةركتبملا هريواصت عمو ( هماغناو

 ىنارسيلتلا 7 نبا
 6ا//م ةنس اكعب دلو « مظعلا لطبلا ديلولا نب دلاخ ةلالس نم ع رصن نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 )١( تارذشلاو دومحم نيدلا روت هنباو ىكنز نيدلا مسق ) ةديرخلا هرعشو ىنارسيقلا نبا ةمجرت ىف رظنا 5/١6٠١

 ماشلا ( ١/ 45دومحم روتكدلل ىنارسيقلا نبا رعش ىف ىليصلا وزغلا ىدصو طبسل نامزلا ةأرمو اال” : ىسنالقلا نباو

 هنم تاراتخغ ىهو -- هناويد نم هةطوطخم دجوتو ميهاربإ ءابدألا مجععمو ” ( دابأ رديح عبط ) ىزوحلا نبا -

  8ةيرصملا بتكلا رادب ؛هم/5 ناكلخت نياو مه ىبهذلا ربعو .

 داع بورح ىف ه١/1 نيتضورلاو 7١1/6 ةرهازلا موجنلاو



 ١مم

 ودبيو « اهب أشن ذإ ىنارسيقلا نبا ليقو اهيلإ بسنف « 27 ةّيراسُيق ىلإ هابص ىف وهو هوبأ هب لقتناو

 لزن ذإ لامشلا ىلإ هترجه ىف دعبأو 444 ةنس اهيلع بيلصلا ةلمّح ءاليتسا دعب اركبم اهنم رجاه هنأ
 نم مهنم نوفلتخم ءامدقلاو . قشمد لزن مث « نينسلا نم نيدقع وحن امبر اليوط اهبف ماقأو « بلح
 انعفدو « بلح لزن مث قشمد لزن لب لوقي نم مهنمو « قشمد لزن مث .الوأ بلح لزن هنإ لوقي

 كتفلا ىف ةيبرعلا ةلوطبلا ريوصتب ىنَع ىماش رعاش مهأ ليلق اع هدجنس اننأ لوألا ىأرلا حيجرت ىلإ
 كبتشتام اريثك قشمد تناكو . هرمع نم نيعبرألا زواجت دقو ةرجهلل ©71*ةنس ذنم بيلصلا ةلمح
 ةنس نيكتغط اهمك اح دهع ف ثدح ايك نيرساخ مهءاقعأ ىلع مهدرتو بورح قى نييبيلصلا عم

 نأ عاطتساو 001 ةنس ةّيربط ىلع مهرسك ىلإ لصوملا بحاص دودوم عم نيكِيْمُط دوعيو
 . ه١" ةنس ةيكاطناأ بحاص مزهو ه١١1 ةنس عاقبلا 2 مهمزبم

 نبا رعش ىف ىدص وأ ركذ ىأ اهل دجنال نيكتغطل ةميظعلا تاراصتنالاو ثادحألا هذه لكَ

 هذه بايغ لدي لاح لك ىلع . ةدملا هذه لاوط قشمد نع ابئاغ ناك هنأ ىلع لدي امم ىفارسقلا

 دقعلا ةباهن ىتح اهب ماقأو الوأ بلح لزن هنأو اهئانثأ ىف قشمدب نكي ىل هنأ ىلع ةفلاسلا ثادحألا

 دهع ىف اهب ناك هنأ ىلع ةعطاق ةلالد لديو . كلذ دعب قشمد لزن مث سداسلا نرقلا نم ىفاثلا

 نيح ةيبيلصلا بورحلا ىف هدئاصق ىلوأ هدشني هدجن اننأ عه ه7 - ه7 ) نيكتفط نب ىروب
 : لوفي ايقو هال“ ةنس رخاوأ 2 هتنيدم باويأ ىلع سلصلا ةلمح مزه

 مدعلا مهيديأ فو اهوقرافف 2 ةّدج اهنأ اونظف قشمد اوفاو

 ")اومزهناو نايْلّصلا ربكأ اوفّلخو اولفجناو نابّرقلا رثكأ اورداغو

 سمش ىلوت نأ ىلإ اهب تاعاسلا ةرادإ قشمدب هماقم ءانثأ ىف ىلوتي - هوجرتم لاق ايك- ناكو

 6 هوجبع هلعج امه ؛ ىارسيقلا نبا هب مدطصاف : اهمكح ( ه 8 - ه؟١5) ىروب نب كولملا

 ىلإ اعي رس قارعلا كرتو . قارعلا ىلإ اًديعي هنم رفو « تبحر اب ضرألا هيلع تقاضف هئاجبب معو

 ةرعملا ىلع مهنم هئاليتساو بيلصلا ةلمح ىلع ىكنز نيدلا داع تاراصتناب عمس نيح بلح

 هئاليتساو نييبيلصلا عومج ىلع هراصتناب ديشي هدجن ذإ 04 ةنس ذنم هب هتلص دكأتتو « نب ئءبو

 داعو برعلا ةلوطبب قمع ىف رعشيو « ةاح ىلإ قيرطلا ف بلح ىبرغ نيراب نصح لع مهنه

 : هالئاق نيدلا

 اودرشت : اولفجنا (19؟) . نيطسلف روغث نم اريك ارغث تناك (1)
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 ردقلا هدنج نم لب رصنلا هليخخ نم يكلم نم كرشلا ةلولم وجني نيأو

 ةكلمملا هذه راع وحمو نيلسوجدي نم اها ىلع هئالتساب مبظعلا نيدلا داع رصن نوكي مت

 نيدلا داع اذإو « بونجلا ىلإ اهنم رادحنالا ىف نيلمآ قارعلا ىلاهش نويبيلصلا اهماقأ تلا ةلودلا وأ

 نبا سفن ىف مظع حرف ةنر كلذل نوكتو ه8 ةنس ةقراخلا هتلوطبو هشويجب اهيلع ىلوتسي

 دشنيو نيملسملا سوفنو ىنارسيقلا :

 الول نيدلا ومس ُكَي و هلوطب ارخف مالسإالا ةلبق تمس عيادة 

 ل س يو 8 . 8 .َ 7 1 را

 هداأدس ىمصاأ نينرملا ىد دذس ىهر ههرغ نأ ول ىارلا ماهس ابيبتم

 هدالي دالبلا نإ اهكلامم اهدعب ٌمِلَسش رفكلا كولل ْلَقَف

 دابعلا لوقيو « ةيكاطنأ روزي ماع وحنب -- نيبملا حتفلا اذه دعب - ىنارسيقلا نبا ىرنو

 ةيصخش ةجاح تناكوأ ريمأل ةيسايس ةجاح تناك له ىردنالو « هل تضرع ةجاحل .اهراز

 فى ىدامتو تابهاربو تايجنرفإب بّبش هنأ مهملاو « ةيسايس ةجاح تناك اهنأ اننظ ىلع بلغيو

 و نيدلا داع ىلإ هتلحر نم داعو . لزغلا ءارعش نع انثيدح ىف هنم افرط ركذنسو ؛ بيبشتلا

 ةكلمملا هدعب داهجلا ءاول لمحو انفلسأ ايك « ةمثآ ديب نيدلا داع لتقف اعبي رس روهألا تروطتو

 هنم اهجرخيو « اهرلا ىلإ دوعيف ء هعم نموألا فوقوو ىنامألا نيلسوجّغَتو « نيدلا رون لداعلا
 ِ , ' ع

 لداعلا كلملا هلانامو هنع رصنلا جرفأام كانهمل

 لحاسلاو ٌسْدَقلا اهلحاسف دبل اهلا حق كي ْنإو

 هداسلا لب ىصقألا دحسسملاو سدقلا نيملسملل دراسل نأ نيدلا رول َْف لمألا مظع امحو

 (فرعي ) ىمست ةعقب ىف مهل افيثك اشيج ه4 ةنس ىف بيلصلا ةلمح دشحمو . هعيمج ىماشلا

 ىنارسيقلا نبا دشنيو « اعيرذ اًمحس شيحلا دومحم :نيدلا رون قحسو :

 باصأ : ىمصأ (؟) هلضفب : هلوطب )١(



 ١ معه

 1 م , . يهل ٠
 دوقعم كلملا جات هيلع معيض ةيع رد ف رفظم

 1 وود رفكلا 'ولشو الإ ىنْيَنْئال مالسإلا مراضو

 0 ( بن مث 9 نصح دنع مهدوشح بيلصلا ةلمحو ةيك اعنا حم اكشو ماعلا روديو

 رون ادشنم هتوصب فارسيقلا نبا لجلجو . رامدلاو راحدنالاب هموق نم ةيكاطنأ لهأ ريغ نم
 : هلوقب اهلهتسا ةعئار ةديصق ةيك اطنأ لمعو بلح لمع نيب لصافلا ديدحللا رسج ىلع نيدلا

 ")تكلا تلاقامال ٌمراكملا ىذو ><-بضقلا ىعّدت اه ال مئازعلا ىذه

 ذا >3 ا  ىربكلا ةّيمور داٌوف ةفجار مجنرفرالب كفويس ترغأ
 71 ## را ص

 بدلا ةتاضرم ىدهحلا نيد ناكو حاضر كتفي مل ىّبح نيدلل تبضغ
 بعاد م ! ِِى 1 .

 04( نيدلا رونف كولملا نم ايستكم كرشلا دالب ورزغي ناك نم

 50 ا سدقلاف ىلا ىصقأ كيلوي بجل ىذب ىصقألا دجسملا ىلإ ضهناف

 ةلمح دض نييبرحلا هراصتناو هدجم اهيف ددري نيدلا رونل ىرخأ حئادم ىنارسيقلا نبالو

 امئادو . نيملسملا امهباحصأ ىلع ىماشلا. لحاسلاو سدقملا تيب در نم هيدي ىلع هلمأيامو بيلصلا

 دنعام ىغتبي امنإ « انغم ىغتبيال هللا ليبس ف براحي ناك دقف « اهب ريدج وه ةيمالسإ ةلاهب هطوحب

 . ةفلاسلا ةديصقلا هذه سفن ىف ىفارسيقلا نبا هل لوقيل ىتح « باوثلاو رجألا نم هلل

 بطلا كنأ ىراَتَت الف ىوقَك لا كلف ىف لاذبألا دحأ "كت الإ

 ةيقب دجمب ىتح ىنارسيقلا نبا شعي ملو . ماشلا لهأو ماشلل ذاقنإو ىوقت بطق هدعي هنأكو
 ىنب ىق حئادم هلو . 544 ةنس اماع ني رشع وحنب هلبق قوت ذإ « نييبيلصلا لع ةديحملا هتاراصتنا

 لئاوألا مولعو قطنملاب ةفرعم هل ناك هنإ داعلا لوقيو . قشمد بحاص قبآ نيدلا ريحم ىفو ذقنم

 ةعاصنلا هيف بلطي ناك دقف « هرعش ىف ليلق كلذ نأ ريغ انايحأ سانجلل عنصتي ناك هنإو

 . هناويد ىوارو هجيرخو هذيملت وهف طايخلا نبا هذاتسأ رارغ ىلع ةسالسلاو

 هللا ىلع هرجأ بستحي : بستحم (4) قوقشم : دودقم .ءىشلا ةيقبو وضعلا : ولشلا )١(

 . ةباحلاو حايصلا : بجللا . شيحلا : بحلوذ (ه) عطاقلا فيسلا : بيضق عمج بضقلا (؟)

 قفحم : بش : ةثيمح ةخفن : ةفجحار ()
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 قاعاسلا ''' نيا

ألا ىناسارخخ قشمدلا متسر نب دمحم نب ىلع نيدلا ءابم وه
 هدا“ ةنس قشمدب هيبأل دلو « لص

 حنص نيح ارفاو اماعنإ دومحم نيدلا رون هيلع معنأو « ةيكلفلا تاعاسلا عنص ىف ارهام ناكو

 فغش ذإ ىلع هنبا هب معن « ارث كلذ هل حاتأو « ىومألا عماجلا باب ىلع تعضو ىّتلا تاعاسلا

 ىلإ فلتخاو اًيبص نآرقلا ظفح هتادل لثمو . جنرطشلاو درنلا لثم وهللا بورض ضعببو ةيسورفلاب

 نيدلا رخف هيخأ نيبو هنيب طلخ ديعس نبا نأ ودبيو « ىومألا عماجلا ىف نيبدوملاو ءاملعلا سورد

 . ةيكلفلا تالآلا ةعانص نقتيل دماب ىلالطسألا عيدبلا ىلإ هوبأ هب لسرأ يش نيح هنا لاق ذإ

 . هد الوا دحا ىلإ هلسرأ امبرو . اماع ني رشع وحنب هدالسم لبق ىوت عيدبلا نأ ظحالي مل هنأكو

حدام هيدي نيب لثمب دمآل نيدلا حالص حتف دعب هارنو
 : اهيف هل لوقبي 14 هنس ةيمال ةديصقب هل ا

2 

 ليملاو غيزلا كعب كلاملا ميش تحلصام نيدلا الص ىع اسم الو
_ 

 "7 لَطَيْلَق قافآلا ىلعو هلولح فتم حفلا نأ ٌسدقلا ملعيلف

تعقوم ىف نيدلا حالصب اوُفح نم نيب هارنو « سدقلا حتفب هتءوبن اًعيرس تققحتو
 : ةقحاملا ه

 ةيرض نم بيلصلا ةلمح لزنأامو ميظعلا رصنلا اذهب هئنبي هلو « ةيربط ةفاح ىلع نيطِح ةعقوم

 ى مهديدانصو مهكولم عقوو « اههوجو ىلع مهنم ةرثكلا تبكْذإ  اًدبأ اهدعب اوقيفي مل ةمصاق

 : لوقي هلو « ىبرعلا لطبلا رسأ

 انينموملا 2 نويع ترق دقو انيبملا حفلا كتامزع 2 ْتَلَح

 انونظلاو 2 ىنامألا َتقَدصو  هنم مالسإلا ةضيرف َتيضق

 20 انتل مالا ىقحلأو كيلإ  ٌدوص ىهَف لحاوسلا ملا

 انيزح اًيئتكم ناكل كاطُس  الولو ورسم سدقلا ُبلقو
 رك رق

 انوحط ىَّحَر كيلع مُهعومج | تقالت دقو جنرفلا ىلع تردأ

 )١( تريبب --- ةيناكيرمألا ةعبطملا عبط ) يسدقملا سينأ نبال نايعألا تايفو هرعشو ىتاعاسلا نبا ىف رظنا (

 ىهذلا ربعو "ةو/“ ناكلح 5/١١ ابيت رخقي : لوطي (غ١1) لاله : نامزلا ةأرمو

 ريمحتب هناويد ةمدقمو 551١ ص ةعبيصأ ىلأ نياو ١/ه
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اس ربغو ناسسب ىف بيلصلا ةلمح ىلع ةقحالتملا نيدلا ح الص تاراصتنارك ذيو
 ىءارتتو 4 ن

 داكيل سدقلا نإو ءرارشألا ةملظلا نم اهذقنمو اهصلخم رظتنت ىهو « ىماشلا لحاسلا ندم هل

 نيدلا حالصل هباوبأ تحتف ىتح روهش ضمت مل العفو « صالخلا كيشو حبصأ دقف احرف ريطي

 : احرق اجهتبم حيصيل هنإو . نيملسملاو مالسإلا ىلإ ىصقألا دجسملا هعم داعو ءداعو

 ل لسألا عمسأ نأ ىلإ عاشو قطنم لك قى سدقلا حف غاس 2
 عا

 بع

 ىمصأ يطفسوي نم مهسلا نأ دهشيف اهَحّبف تدهاش باطلا ىّيف تيلف

 امضامو حي رضلا كايذ برطأو برثس ىنثو ىّتسحلا ةكم اَبَح

 َمْمَل  هعسوُت داغألا ةنسلأ»و اًمساب َنالذج نيدلا ٌرْثَت حبصأو

 تداعو دجسملا داع دقو « مّصلا عمست داكتل حالسلا ةعقعق نإو « ةونع سدقلا حت دقل

 حتفب اًيبرح اًحتف سدقال نيدلا حالص حتف نرقيو . نينذؤملا ناذأو نيلصملا تاريبكتو ةالصلا هيف

 لوسرلا جاهتباو برتيو ةكم ىف ىحولا نطاوم جاهتبا روصيو . الس لبق نم اهل باطخملا نب رمع

 اناكو « نيدلا رغث سدقلا ةحرفلاو ةجهملا تمع فيكو ؛ نيبملا حتفلا اذبب ملسو هيلع هللا ىلص

 تس نيدلا حالص ىف دئاصقلا هذه ءارو هلو . هيف نكر لك لبقت : هلبقتو هقناعت داغألا ةنسلأ

 ربع « ةفلتخم دئاصقب هحدميف قشمد بحاص نيدلا رون هنبا مزلي هتافو دعب هآرنو . ةديصق ةرشع

 : هل ةحدم ىف هلوق نم خضتي ايك نيدلا رون لوح نمبو ماشلاب مريتي ذخأ هنأ

 "7لّضع يبئاون بوين نع ىلا اتتكحض ذم ُمايألا َىنتكبأ
 لخخ نم ءارضلا»و ارم لا ىف لاف ىنالغ ندسفأ

 لزنيف ةرهاقلا ىلإ هلاحر ّدشي نأ ىف اببس هنطوم ىف ّىفو قيدص هلدعي مل هنأب روعشلا اذه ناكو

 ركذو ةمعان ةدغر تحبصأ هتايح هنأب اهيف رعشو 50 4 ةنس هتافو ىتح هل ماقم راد اهذختيو اهب

 مهتمدقم قو « ةلودلا لاجر رابك نم نيريثكب هتاقالع دطو دق ناكو « هرعش ىف ارارم كلذ

 ءامدن نم حبصأ ةرهاقلا ىف همدق عضو نأ درجمبو . ةديصق ةرشع اتنثا هيف هلو لضافلا ىضاقلا

 مايأ تناك امبرو . ةحدم نيثالث نم رثكأ هيف هلو 48 ةنس هتافو ىّتح نيدلا حالص نب نائع زيزعلا

 ناطلسلا ىف حيئادم هلو . هسنأ سلاجمو هل هتمدانم هحيدم ىف روصي وهو .رصمب همايأ دعسأ زيزعلا

 دسألا باينأك ةجوعم : لصع (1) . فويسلاو حامرلا : لسألا )١(
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 روصو ةعيبطلا ده أشم ىمتي رصع شاع كفو . ةرارخلا اهصقنت نكلو 3 نيدلا مح اللص ىخأ لداعلا ظ

 هنأ ودبي لينلا تاعطقمب صاخ هل ناويد ةيرصملا تكلا راد ىفو ٠ هرعش نم ريثك ىف كلذ

 نم اضعب اضيأو رصم ةعيبطو قشمد ةعيبط ىف هدئاصق نم اضعب ركذنسو « هناويد نم تارايتخا
 . هتايرمح

 دومحم '''باهشلا
 ناكو هوبأ هتيبرتب ىنعو 545 ةنس قشمدب دلو . ىلبنحلا قشمدلا دهف نب ناملس نب دومحم وه

 لثم نيفلتخلا ءاملعلاو ةلبانحلا ءاهقفلا تاقلح ىلإ فلتخي ذحنأو . ايبص نارقلا ظفحف « ايلبنح اهيقف

 دوم هدويو هّلجن ناكو . هيف بردت هيلعو بدألا ىف لبرالا ريهظلا نباو وحنلا ىف كلام نبا

 : اهيف لوقي ةديصقب هاكب "1/ال ةنس قوت اذإ ىتح « ةصلخم

 هيداوت 2 تامركملو ىضم ميرك  ةهلبق ري ملو هيلاعم هّنكب

 هنونيعي قشمد ىف ءاشنوالا ناويد ىلع نيمئاقلا لعج امث هنارقأ قاف ىتح بدألا ىف دومحم عربو

 دعب ةرهاقلاب ءاشنءالا ناويد ىلإ لقن ذإ 597 ةنس ىتح هيف لظو « هرمع نم نيثالثلا وح ىوهو هيف
 ةئس ىرادق دنبلا سربيب ناطلسلا دهع ىف ناويدلا اذه سأرو « رهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم ةافو

 ىلإ لقت قشمدب ءاشنإلا ناويد بحاص ىرمعلا هللا لضف نب باهولا دبع ىوت اذإ ىتح 4
 لظو انسح ابتاك ابيدأ ناك هنأ كلذ ىنعمو . 77٠6 ةنس ىوت ىتح اهيلع امئاق لظو كانه هتفيظو

 ديج باتك ةيناويدلا ةباتكلا ىف هلو . اماع نيسمخت وحن ةرهاقلاو قشمد ى ءاشنوالا ناويدب لمعب

 ابتاك ناك ايك اقوفتم ارعاش ناك هنأل ءارعشلا نيب هكلسن نأ انيأر اننأ ريغ ©« لسوتلا نسح » ىمسب

  هبورحو راتتلا عم رهاظلا بورح روص ىذلا ديحولا ىماشلا رعاشلا هنأ كلذ نم مهأ لب « اعراب
 ىرغت نبا لعج امم اعيدب اريوصت بيلصلا ةلمح عم ليلخ فرشألا ناطلسلا هنباو نووالق بورحو

 . نيطالسلا ءالؤه كراعمل هفصو ىلع رمألا بلغأ ىف رصتقي ىدرب
 قرش راتتلل دوشحت ماع دق ناكو سربيب رهاظلا هتاراصتناب دومحم باهشلا داشأ ناطلس لوأو

 ءازجألا كلت سرهف رظنا . ةرهازلا موجنلا نم مساتلاو نبال تايفولا تاوف هرعشو دومحم باهشلا ىف رظلا )١(

 نبال ةنماكلا رردلاو ١١١/١14 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ٠54/١ سربيب رهاظلا ةمجرتو 0515/7 هتمجرت ىف ركاش

 05/7 ىميعنلل ىترادملا خيرات ف سرادلاو 45/9 رجح نماثلاو عباسلا ءزجلاو ١68/١ ليلخ فرشألا ةمجرتو



١ 4 

 قببال نأ داكو مهعومجي كتفو تارفلا مهيلإ ضاخنو رارج شيجي ماشلا نم مبيلإ فحزف تارفلا

 لوقي ةنانط ةديصق باهشلا هدشنأو « اروصنم ارزؤم قشمد ىلإ رهاظلا كلملا داعو . مهنم ةيقاب

 : اهيف
 ريا ريل ريح

 راج نميهملا كل تئش ثيح رس
 كلا ّ 1 /_ 0 2 ١

  ىئم ىصقا حب اسب تارغلا استدل

 #ع ىلا َع 0

 رطب ملف كديعصل ا مهؤامد تشر

 رادقألا كدارم عوطف مكحاو

 7” ء 2 را 2

 7 رابنالا  هلقت  كاوس ام

 اودقاعتو « مورلا ركسع نم عومج مهتديأو 718 ةنس مهل اعومج اودشح نأ راتتلا ثبلي ملو

 منو توملا لاتق تلتاقو « بناج لك نم اهب اطيح اهتغابف عومجلا كلتب ىلعو « سربيب ةلزانم ىلع

 رسكنا نأ ىلإ ةيراضلا دسألاك لاوهألا لساوبلا هدوتج عم محتقي ناك ذإ « ائيش اهنع كلذ نغي

 ةلتقم مهنم تلتقو ةيرصملا ركاسعلا مهم تطاحأو « مهءارو لابجي نيمصتعم اورفو مورلاو راتتلا

 : دومحتم باهشلا لوشي كلذ قو ةمظع

 مئازعلا ىضمت هللا ىف نكتلف اذك

 اهناك كيش ضرألا ظن رشي

 رفظم ماوللا _روصنمب طيح

  ٍقعاس لك قى نيدلل هب كيلم
 هوحن  ميلاقألا راكبأل يلم

 "9 مراوصلا نوفحلا وفجت الف الإو

 متاخ قيضلا ىف ءاجرألا ةعس ىلع

 مد احنو بع دساتلاو رصنلا هل

 متام  اهنم رافكلل رئاش

 مر تملا ماركلا ىَوَهَت اذك نينح

 مهنوصحو بيلصلا ةلمح نادلب نم ريثك ىلع ىلوتسا سربيب رهاظلا نأ رصم ءزج ىف ركذنسو
 اثيش ىدرب ىرغت نبا نودي ملو ؛ مهتكلمم اهنم اليزم ةيكاطنأو افايو ةلمرلاو دفّصو ةيراسُبق لثم

 ٠ ةلزانم ىف رهاظلا ةريس نووالق ناطلسلا ريسيو . ةمخضلا حوتفلا هذه ىف دومحم باهشلا رعش نم
  كلذبو « سدقملا تيب ةكلمم دعب اهوسسأ ىتلا ةثلاثلا مهتكلمم سلبارط ىلع ىلوتسيو « نييبيلصلا

 , ءاديصو روصو اكع الإ مهيديأ ىف قبي ملو اهدعاوق نم”تطقس اهوداش ىّبلا مهكلامم عيمج نوكت

 هلمجحت : هلقمت )١(

 مراص عمج مراوصلا . ةذمغ : فيلا نمج (5؟)

 عطاقلا فيسلا
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 دجمو « بقرملا نصح ىلع مهنم ىلوتسا نأ نوؤالق ثبلي ىلو « ةليلق نوصح ضعبو ثوريبو .

 . الثاف دومح باهشلا هحوتف

 ويس

 رفظلاو ٌرِصّتلا اذه ٌركأ ُّلل

 تحيمط نإ١ لامآلا تناك ىذلا اذه

 تلحت دقف ايندلا كلماو ٌرسو ْْضَهْنا

 تحتفام ركشلاب ىرولا وي مل نإ

 ريسلا معزتامال حتفلا وه اذه

 رظتنتو هوجرت  بكاوكلا ىلإ

 )را -تحاتراو اهُرباتم اقوش

 اوركش دق كالمألاو هللاف كاد

 فوم ناكو امادقم اعاجش الطب ناكو « « ليلخ فرشألا ناظلسلا ) هنبا نوؤذلق فلحخو

 بهأت ليلقب ةنطلسلا شرع ىلع هسولج دعب 14٠ ةنس تلبتسا نأ درجمبو « شطبلا ىوق ةوطسلا

 طاحأ ىّتح ةيرصملا رايدلا نم هركاسعب جرخو راصتلا تالا لمعل عانصلا عمجف « اكع راصحل

 نأ ؛ثبلي لو « قيناحما اهيلع بصنو دنجلا نم رثكأ نوغوطتملا ناكو ء رخآلا عيبر رهش ىف اكعب

 مهعبتف طسوتملا رحبلا بيلصلا ةلمح بلطو . شينع لاتق دعب اهلحخخدو رارخلا هش الع فحز

 رمالا لوأ ىف ةيراتبسإلاو ةيوادلا ىَصَعو . ليلقلا الإ مهم جني ملف رسأتو لتقت ةيمالسإلا دونخلا

 ف م اهحتف نأ :فدصلا بيرغ نمو « مبلستلا ىلإ اورطضا مهمأ ريغ « ةيلاع جاربأب نيمصتعم

 دق تناك ىذلا 'دعوملا سفن ىف راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلاب 54٠ ةنس ىلوألا ىداج نم رشع عب اسلا

 ةديصق دومحم باهشلا دشني نيبملا حتفلا اذه فو . ه8 ةنس بيلصلا ةلمح ديب هيف تطقس

 : هلوقب اهل اهحتتفم ( ليلخ فرشألا » اثئهم ةعيدب

 ىلا

 بلصلا ةلود 01 كمدلا|

 تبلط ول َلامآألا تناك ىذلا اذه

 اهدعاوق تّدَه كفو كي كضي أم

 تيرخ ذم رفكلل اهدعب نم َقِبِي مل

 تقبسام ةتيسنأ دقل اكع موياي
0 

 تفرش دقل ايندلا كلم اي كارب

 ىيبرعلا قطصملا نيد كرتلاب ّرعو

 بلطلا نم تيحتسال مونلا ىف هايؤُر

 0 برأ نم ّربلا دنع كرشلل رحبلا ىف
 برحلا ىوس ىجُنيام ربلاو رحبلا ىف
 بتكلا ىف طم دق امو ٌحوتفلا هب

 بترلا ىلع تلعتساو ُكلالا كب

 ءاديص ةنيدم اهيلتو بيلصلا ةلمح مهلإ اهملسيو ناظلسلا دن روص ةنيدم اهباوبأ حتفتو

 ةينمأو بلطم : برأ (؟) شرعلا : ريرس عمج :ررسلا )١(
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يو مهنوصح ةيقب ىلع فرشألا ىلوتسيو ماعلا روديو . توريبو سوطرطنأو ثيلثعو لّيَبَح ةعلقو
 دم

 ,ىلاوتملا رصنلا !ذبم دومحم باهشلا هئنيمو : تارفلا ينرغ مورلا ةعلق ىلع ىلوتسيو قرشلا ىلإ هحوتف

 . ةليوط ةحدم نم الئاق
ٌُ 

 رهزلا اهبكاوك ىَرْثَت تدب خامس امنأك مف رد ىف اَدَب ٌجتفو

 نووالقو سس ربسل رهاظلا 1 ةرالغلا نيطالسلا تا اعحوتف دومح باهشلا لجس وحدنلا 57 ىلعو

 انهأ ٠ : هامس ناويد ىف اهعمج هيوبن حئادم ةيساوحلا حئادملا هذه ءارو هلو . اعئار دايجست ليلخو

 حيدملاو فوصتلا ءارعش نع انثيدح َْق اعطق هل كلسنئسو دوفشم وهو ) حئادملا ىنسأ َّق حئانملا

 ٌْ . ىوبنلا

 كجنم نب دمحم نب 2١ كجنم

 ةرجهلل فلألا دعب عبس ةنس دلو . ريمأ نبا اريمأ ناكف « ةمعن تيب ىف أشن قشم د ىسكرش

 : ميركلا نارقلا اريغص ظفحف « ميلعتلاو ماعلاب ىنعي نييقشمدلا هتادل لثم أشنو ٠١4٠ ةنس وتو

 نمحرلا دبع خيشلا ىلع تاءارقلا اذخا « قشمد ءاملع ىلإ فلتخي ذخأ قوطلا نع بش اذإ يح

 بدألا امأ . ىرقملا سابعلا ىلأو « قافولا دمحأ باهشلا خيشلا نع ىوبنلا ثيدحلاو ىداعلا

 : هفارسإ ىف اغلابم اقرسم ايرك ناكو . نيهاش نب دمحأ نع هذخأ دقف هتأشن ذنم هب فغش ىذلا

 مل هنكلو « لوبناتسإ وحن ههجو ىَّلو هايند هب تقاضو هادي تَبَرَت اذإ ىتح « هوبأ هل هفلختام قفنأف

 رعش ناويد هلو . ءامدقلا هءاقدصأ طلاخ نأ ثيلي ملو « قشمد ىلإ داعف هلماي تاكام اهف ققح

ةودلا ىتفم نم رمأب رشع ىداحلا نرقلا نايعأ ىفرثألا ةصالخ بحاص دلاو ىبحلا هللا لضف هعمج
 

 تايلزغلاو حئادملا نم اريثك لمحي هناويدو . ةريثك حئادم هيف هلو « هداز ماسح : ةينامعلا

 ةمدقم قو « هخويش ريغو هخويش نم ءاملعلاو أاهقملا ىف هحنادم رثكأو ع, تايرمخلاو
 مهحدم نم

 : لوقي هيفو قشمد ىتفم نمحرلا دبع تاءارقلا ىف هخيش

 ءالأللاو ءالآلب ٌدوجيف ُهُيَجَو ٌقرشُيو هلمانأ رت
 لل

 ءايشالا قئاقح هيلع تلج  انأع رومأل باقعألا ]اظفيإ

 مساب هناويد نم تاراتخم قشمدب ةيفنحلا ةعبطملا تعبط ىلخلا ىيع ةعبط انألا ٠ ةناحنر فلجحمتم ىق ؛ ظنا )١(

 . كجنم ناويد دقو ع ةناحيرلا ةحمفتو ه4 رثألا ةصالمتو 9/1



 ل

 ءابو ٍةلالجب ةفوفحم  اهؤالو ةالولا داس ةباهمو
 ءادنألا ٌركاوب معيبرلا رْهَر ىلع ترطخ ابك تقر لئاشو
 ريغ « ىديلقتلا حيدملا ىف ةرركم ىفاعملاو . ةبختنم ةراتخم ظافلألاو « ةلزج ةئيصر ةغايصلاو

 نيب هيف عمج ىذلا لوألا تيبلا ىف حضتيام وحن ىلع اقيرط اجارخإ اهجرخي نأ لواحي رعاشلا نأ
 هجولا ءالألب دوحي يك ىمعنلاو ءالالاب دوجي هلعج كلذبو . حودمملا هجو ىف قرقرتملا رشبلاو مركلا

 فيك حضاوو . عيدب سانج ءالاللاو ءالآلا نيب سانجلاو . جيبم رشب نم هيف ىرجيامو هقارشإو

 . سدحلا ةقدو ةنطفلاب هفصوف «٠ قشمدل ايتفم ناكو حودمملا نيبو هانعم نيب ىلاثلا تببلا ىف مءال

 هسفن كلذ لقو . ةغايصلا نسح عم ءاببلاو ةلالجلاو ةباهملا نيب هيف عمجامو ثلاثلا تيبلا لئملابو
 . ءادنألاو مئاسنلا هتركاب معيبرلا رهزك ةرطع ةقيقر ىتفملا .لئامشف عبارلا تيبلا ىف

 معو ةيناؤعلا ةلودلا ىف ءاتفإلا بصنم هيلوت لبق هداز ماسح ماشلاو قشمد ىف ءاضقلا لوو
 ىننملا حبصلا »و « مامت ىبأب قلعتي امف مايألا ةبه ١ : هيباتك ىعيدبلا فلأ هلو « اهءابدأ ربو هلضف

 : ديعلاب هل ةثنبت ىف كجنم لوقيو « ىبنتملا ةيثيح نع فشكلا ىف
 اكيناثب ىققأيالو كيلع ىني  اكيلاوي نأ هيلع نامزلا ىلا
 اكيعاس نم ٍلَضَمف اخس نإو  اهذقتت ماكحأبف اطس اذإ

 اكيكحيو ملح ىف كينادي نمو يفرش نم َتْرَح اهف كيهاضي اذ نم

 اكيلايل نم ةسفَو ردقلا ةليلو هب كارن موي اهلك اندايعأ

 ةغلابملاو « ةحضاو - قشمدب ايضاق ذئنيح ناكو - ىتفملا بصنمو تايبألا ىناعم نيب ةمءالملاو
 ىف ةوقب اهيلإ داعو « اكيناثو ىنثي » نيب سانجلاب اهففخ رعاشلا نكلو « لوألا تيبلا ف ةحضاو
 ذإ ةفرسملا ةغلابملا الإ ىلأ هنكلو « ادايعأ ىضاقلل هئاقل مايأ نوكت نأ هيفكي ناكو « ريخألا تيبلا

 نأ ىف بيرالو . خيشلا ىلايل نم تقو اهتيؤرب نوظحي نمم اهب ءاعدلا لوبقو ردقلا ةليل لعج
 تيبلا ىف اك قابطو سانج نم هب هيشويام عم « ةسالسلا هرعش ىلع بلغي هنأو « ةعصان هتغايص
 هذاتسأ ىف ةحدم هلو . فلكتلاو لقثلا اهجزامي القو « ةلوبقم هدنع عيدبلا تانسحم امئادو . ىناثلا

 ىطصملا حدم ىف وهو « افشلا » باتك هيلع أرق هنأ ركذيو - بيطلا حفن بحاص وهو - ىرقملا
 : لوقي « هاوقتو هملعل هلالجإب ةحدملا جومبو « نيلسرملا ديس

 انارقو اًحيبست ليللا عطقُيو  ةدّدسم عارآب َراهلا ىضقي
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 دق اوثاك ءارعشلا نأ فورعمو « زاغلأ هل اومجرت نم 'دنعو ناويدلا ىف هحنادم ءارو اناقلتو

 تايلزغ هلو . نييناؤعلاو كيلاملا نمز ترثكو . ىرجهلا سماخلا نرقلا ءانب اهب نوبعالتي اوفخأ

 عضوملا اذه ريغ ىف تايبأ ضعب ايهنم رك ذنس 6 ةعبدب تابرمخو

 ةهحلاو ةفسلفلا ءارعش

 هتقلعم نمض دقف « ريهز دنع دجنام وحن ىلع ىلهاجلا رصعلا ذنم ىنرعلا رعشلا ىف ةلكحلا عيشت

 امبراجتل مهك اردإو ةايحلاب مهتربخ مهءرصاعمل اوروصي نأ اودارأ مهنأكو ٠ « مكدللا نم ةريبك ةفئاط

 ىضمو . مهكولس ىف مهلاوحأو سانلا ن وئشو ايندلا نوئش مهف ىف عفن ربكأ كلذب اوعفتني ىتح

 ناك اذإ ىتح . مكحلا كلتب مهراعشأ ةيذغت ىف نييلهاجلا نوكاحي ىلهاجلا رصعلا دعب ءارعشلا

 دونلاو سرفلا ةمكح نم اديدج اداتع مكحلا نم مهثارت ىلإ نوفيضي ءارعشلا ذخأ ىبسابعلا رصعلا

 مهتاربخ نم مكحلا صالختسا ىف ةبصخلا موقع ىلع نودمتعي مهنم نوببانلا ذخأو « نانويلاو

 انايحأ لب « تارشعلاب همكح ىّصْحُت نأ كلذ نم مهضعب غلبيل ىتح « سانلاو ايندلا لاوحأب
 اهدجوف همكح نييغالبلا ضعب ىصحأ دقف « قشمدلا رعاشلا مامت ىلأ نع فرعام وحن ىلع تائملاب

 مانشلا ىف هرمع تاونس رثكأ ىبنتملا شاعو . ارطش نيعست ىوس اتيب نيسمخو ةعبرأو ةئامئالث
 اهودجوف « نويغالبلا اهاصحأو « ةعئار امكح هحنادم نيمضت ىف ةورذلا غلب دقو اهيداوبو

 ضعب اهدرفأ ملكح نم هرعش ىف رئانتيام ةرثكلو . ارطش نيعبسو ةثالثو ةئام ىوس « ةئايعبرأ

 ىف ةطرفم ةغلابم ىهو « وطسرأ مكح نيبو اهنيب لصولا داقنلا ضعب لواحو « فيلأتلاب فالسألا

 ىننتملا دعب - نورهظتسي ماشلا ءارعش لظو . ةذف ةريمخ ةايحلاب هتاريخ رامث نم همكح رثكأ ذإ روصتلا

 امكح ىبرعلا رعشلا ىلإ تدهأ نأ ماشلا ثبلت ملو « مهراعشأ نم بناوج ىف مكحلا - مامت ىبأو

 . ليلق اع هل مجرتنسو 444 ةنس قوتملا ءالعلا وبأ وه « اريبك افوسليفو

 ةقيرط ىلع .الاثمأو انكح اعيمج اهغاص دقو « مجعلا ةيمال همظنب همسا عمل دق ىئارثّطلا ناكو

 ىلارغطلا ةيمالو . لَم فاالا ةعبرأ اهنمض ىتلاو « لاثمألا تاذ اهامس ىتلا ةيهاتعلا ىلأ ةجودزم

 ةلك اش ىلع طيسبلا نم ىه امنإو زجرلا رحب نم تسيلو ؛ لاثمألا نم فالآ دشح ىف اهغلبم خلبتال

 ضعب اوصخي نأ مهريغو ماشلا ءارعش نم ريثك دنع اديلقت حبصأ دقو . ةروهشملا ىتتسْلا ةينون
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 لوقي زارطلا اذه نم ةديصق ىسلبارطلا رينم نبالو « مكحلاو لاثمألا نم ةفئاط ْفَصرب مهدئاصق
: )1( | 

 الحرتب نأ مزحلاف ولزنم ى  ةةّليزن لومخلا ىأر ٌميركلا اذإو
 الّقتتم هزاحف لاككلا بلط ىف كج لءاضت نأ ال ردلاك

 الّملا الم دق هللا قزرو قئر  يِبَرشَمب تيضر نأ كملحل اًهْفَس

 المخأو ُبارِقلا ىنخأم ِهْييَم ىف نابف لس فيسلاك قر ةقراف
 الّسوتت نأ  كانغأام  كانْكَم  امنإ  اهْنَه رقفللال رفقلل

 ىضري الف . ةايحلا ىف هسفن ىلع ميركلا صخشلا كولسل حصنلا اهب داري مكحو لاثمأ ىهو

 برشملا ىضري نم رجزيو . هلقنت ف صخشلا زعو ردبلا لامجف « لقنتيو لحري لب « نوه لزنمي
 ٠> لَسي نأ دعب الإ فيسلا عطقي لهو « تابيطلاب اهألمو ضرألاوأ الملا قبط دق هللا قزرو ردكلا
 بكري نآلو « هلثم ناشنإل للذتيو صخشلا عرضتي نأ راع هدعبام راعو « هدمغ وأ هبارق نم

 باب فقي نأ نم ريخ تارخلا بدلا رفقلا .

 تاقبط باتك ىو « مهتاعوطقمو ءارعشلا دئاصق فيعاضت ىف مكحلا هذه اناقلت امئادو

 ىف تاروثنم اضيأ اهنم اناقليو « ماشلا ءابطأ ةنسلا لع ترج ةفئاط اهنم ةعبيصأ ىلأ نبال ءابطألا

 "'"ىصمخلا نيدلا سمش خيشلا' لوقك خيراتلا بتك :

 ملتالو لمحت “لق دصق ريغ نع ةمعنأو هاسّؤب فيطلاك رهدلا

 مدي مل سؤبلا ماو َتلأس ولف اهفشكي ءاسأبلا ىف رهدلا لأستال

 نم ءىش ىف رهدل لخدالو «؛ معنوأ سؤبلالو عفن وأ رمضل ماودالو لئازو لئاح ءىش لكف

 دئاصق نم ةديصق عورأ تناك اعرو . مودي رضاالو مودي سوب الف هللا ة ةمحح ر عم سأيالو 3 كلذ

 ق ىهو ةرجهلل 589 ةنس قوتملا ىدرولا نب رمع ةدسصق ىتولمملا رصعلا ىف مكحلاو لاثمالا هذه

 : 7لوقي اهيفو .اتيب نيعبس نم رثكا

 ىلايلا ىسسيع ةعبط ) ىلماعلا نيدلا ءابمل لوكشكلا () ١ه"/١ ناكليخ نبا )١(

 ما (لخلا م4هر7 ةرهازلا موجنلا (؟)
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 لّره نم بناجو ّلَصفلا لقو .لزغلاو ىناغألا ٌركذ  لزتعا
 لصو الإ ُئرما ت"بلق تحجزام اه هللا ىوَقَتف هللا قّثاو

 لفَس ص لعتو ىلاعلا م اهمتاداع نم ايندلا عطاق

 لَصَح دقام ىلا ٌّلصأ امنإ  ادبأ ىلّصقو ىلصأ قتال
 رث حرا تن

 لقت نم الإ هوركملا غلب اف هرِجّها»و ماّمنلا نع ّلِم

 ناسنإلا ىدبهت مالعأ اهنأكو ةيلاغ حئاصنو لاثمأو مكح ةلكاشلا هذه ىلع اهعيمج ةديصقلاو

 كيلاملا مايأ مكحلا هذه لثم نومظني ىدرولا نبا دعب ءارعشلا لظيو . مبوقلا قيرطلا هكولس ىف
 لوقك ٠ مهمجارتو مهراعشأ قف ةروثنم الاغمأو اك ءارعشلا صفعبل أرقن ذإ « نييناؤعلا مايا اضنأو

 : ''”ةرجهلل ١٠١54 ةئس قوتملا ىلحلا ىرزحلا دمحأ نب نيسح

 رق #

 ءانَّرَقلاو كابَرَقلا اهًدضأف  ىَرَولا نم نيبرقألا كادع ٌرذاح

 ءاملا ماسحلا ىدصي دقف ىدبي ام نيلو دوقحلا دّيك نم قوتو

 نإع اراعشا اهعدوا ةلحر ىلماعلا دمحم نب ىلع نيدلا بيجن ىمسي رعاشل موصعم نبا رك ذيو

 نبا قوسيو « ةيبيذهت ةيقلخ ناعمو مكح نم هيفامو ةيرابهلا نبال مغابلاو حداصلا ناويد ةقيرط

 : (7هلوقك هّكح نم ةفئاط موصعم
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 رسعلاو رسنلا َْق بتماشوا بدساح م ماسي ل ءرملا

 امك ىبرعلا رعشلا ىف ةريثك ميدق نم ىهو « ىبحملل ةناحيرلا ةحفن باتك ىف اضيأ مكحلا رثكتو

 لب اهدحو ماشلا ىفال ةفسلفلاو ةكحلا ءارعش ربكأ ءالعلا ىلأ دنع اليلق فقن نأ انب ىرحو . انفلسأ

 . ملسم نب روصنم نع ةملكب هولتنو . هعيمج ىلبرعلا ماعلا ىف

 ٠١" ص موصعم نبال رصعلا ةفالس (؟) 7١؟/١ ابلألا ةتاحير ع١)

- 
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 ىرعملا 1 ءالاعلا وبا

 ةدلب ىف ةرجهلل "57 ةنس لوألا عيبر ىف دلو « ىحونّنلا ناملس نب هللا دبع نب دمحأ وه

 هتينكب ربتشاو ؛« بسب اهبلإو ع« ةأاحو بلح نيب سمح لاعأ نم ' ناهعنلا ةرعم ) ىوس

 ١ لوقيب كللذ قو «( ءالعلا ىلإ :

 اب

 حيحصلا نكلو نيم كاذو ءالعلا ايأ تبعد لورا وبأ

 هرمع نم ةعبارلا غلب نإ امو « ةيبونجلا ةيبرعلا لئابقلا ىدحإ خونت ةليبق نم ردحنت هترسأو
 رمحألا نوللا الإ ناولألا نم فرعأال » : لوقي ناكو « هرصب اهيف بهذو ىردحلا ةلع لتعا ىّتح

 ءاعو ءاضق تيب هتبب ناكو . « كلذ ريغ لقعأال « رْفْصُعلاب اغوبصم ابوث ئردُجلا ىف تسبلأ ىنأل
 مهل ركذو ءابدألا مجعمب هل هتمجرت ىف توقاي مهب ملأو « مهيف اليوط ةرعملا ءاضق لظ ذإ « رعشو

 فينحلا نيدلا بتك ىلع نآرقلا هظفح دعب بكيف مهب ىدتقي نأ ىعيبطو . مهراعشأ نم فئارط

 هتدلب ىف نمو الوأ هيبأ ىلع ذملتتو . ملعلا بلطب ىتْعي هلعج اركبم هرصبل هدقف نإف اضيأو . ةغللاو
 ىلع رضحو بلح ىلإ لحر نأ اعيمج مهدنعام ذخأ نيح ثبلي ملو « هيولاخ نبا ةذمالت نم
 هبر لأس هرمع نم نيثالثلا غلب نيحو . 884 ةنس هرمع نم نيرشعلا وحن ىف وهو اهنم داعو اهئالع
 . نيديعلا ىف الإ رهشلاو ةنسلا ىف رطفي ملف ءرهدلا موص هقزرو « اماعنإ

 هتدوع بابسأ نم ناكو « رهشأ ةعبسو ةنس وحن اهب قبو "94 ةنس رخاوأ ىف دادغب ىلإ لحرو
 « ىبنتملل هبصعت ببسب ىضرلا فيرشلا ىخأ ىولعلا ىضترملا نيبو هنيب ةموصحت بوشن اعيرس اهنم

 ذنم هسفن ذخأو . اهير ءادن تْبَل دق اهدجوو « الجع داعف « همأ ضرمب ربخ هلصو دق ناك اضيأو

 ءابدالا مجعم ةرهسو ءالعلا نأ ةمجحرت 2 رظنا 0(

 بتكلا راد عبط ) ماعلا ىلأب ءامدقلا شي رعتو ١ ١ملإ»عم

 ' ةميدقلا عجارملا ىف ابيرقت هنع بتك ام لك هيفو ( ةيرصملا
 ىرجتلاو ملظلا عفد ىف ىرحتلاو فاصنالا ةلاسر همهأ نمو

 هنع ىوق عافد ىهو ىلحلا ميدعلا نبال ىرعملا ءالعلا ىلا نع

 ىلأ ىركذ ديدجت باتك هيف رظناو . هداحلإ نم ليق ال نو
 بدألا خيراتو ( فراعملا راد عيط ) نيسح هطل ءالعلا

 باتك : انبتكو 8/8 فراعملا راد عبط ) نايلكوربل ىبرعلا
 مابا ص ( ةرشاعلا ةعبطلا ) ىلرعلا رعشلا ىف هيهاذمو نفلا

  رعشلا ىف لوصفو 750 ص ىبرعلا رثنلا ىف هيهاذمو نفلاو
 ةيمالعسولا فراعملا ةرئاد ىف هتمجرتو ١٠ال ص هدقنو

 ىرعملا ءالعلا وبأو 7٠١ صداقعلا دومحم سابعل تاعلاطمو

 ةلاسرل اهقيقحتل اهتعدقمو نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلل
 تايموزللاو ةفلتخم حورشب دنرلا طقس هل عبطو . نارفغلا

 روتكدلا قيقحتب هلئاسرو جحاشلاو لهاصلاو نارفغلا هلاسرو
 . سابع ناسحإ روتكدلا قيقحتب كلذكو ةفيلخ مركلا دبع

 . 1١١ /؟ زتيمل ةيمالسإللا ةراضحلا رظناو
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 ريشي كلذ ىلإو « اهحربيال هتدلبو هراد امزالم ةنشخ ةدهاز ةامحن 5٠٠ ةنس ف خيراتلا اذه

 : هلوقب

 "0 يلا ربخلا 'نع لأست الف لقوجس نم ةئالثلا ىف ىارأ

 ثيبخلا مسجلا ىف سفنلا نوكو ىتيَب موزلو ىرظان ىدقفل

 « هرصبل هدقف نجسو هراد نجسو هدسج ىف هحور نجس : هب اهءانضق تطاحأ نوجس ةثالث

 ذنم رصم تعبت بلح نأ انب رمو « ىربكلا هبتك فيلأتلو ةتايموز مظنل اماع نيسمخ وحن غرفي لظو

 ىديحولا كتاف ةلودلا زيزع ىمطافلا هللا رماب مكاحلل اهتالو لوأ ناكو 5١8 ةئس ىلإ /4١ ةنس

 هتققح دقو « لغبو سرف ناسل ىلع هيف اثدحتم جحاشلاو لهاصلا باتك ءالعلا وبأ فلأ هلو

 قح ببسب كتافل هفلا هنإ ميدعلا نبا لوقيو « فراعملا راد هترشنو نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلا

 دكي ملو « ةنمدو ةليلك ةقيرط ىلع لاثمأ وهو ( فئاقلا » هباتك عنص اضيأ هلو . هئابرقأ ضعب ىلع

 ةلودلا دنس كتاف دعب بلح ىلوو . همامتإ نع لدعف 4١ ةنس كتاف ىفوت ىتح هنم عبارلا ءزجلا مي

 . دحاو دلجم ىف ةيدّنّسلا ةلاسرلا ءالعلا وبأ هل مّدقو 4١4 ةئس ىماتكلا

 اهخياشم مه ةرعملا نم الجر نيعبس 4١8 ةنس ىف بلح ريمأ سادرم نب حلاص لقتعاو

 مهبهو دق » : حلاص هل لاقف مييف اعفاش ءالعلا وبأ هيلإ جرخف « ةرعملاب حلاص زاتجاو « اهلئامأو

 : دشني وهو هراد ىلإ داعو . 4 خيشلا اهيا كل

 دَّسف ىأر موقلا نم كاذو محلاص ىلإ اعيفش تشب
 دسألا رسشز  هئم عمسأو مايحلا جس . لم عمسيف

 هيلع نودغي مهف « ىبرعلا ملاعلا ىف ملعلا بالطل اذالم حبصأ هراد ىف هسفن سبح ذنمو

 قو ةغللا بتك نم اريثكو « اهحورشو هنيواود لثملبو ء اهحورشو هبتك هنع نوذخاي نوحوريو

 لوقيو . ةريثك ىرخأ ةيوغل بتك ريغ مالس نب مساقلا ديبع ىنأل ثيدحلا بيرغ باتك اهتمدقم
 ةمنأو ةاضق مهلك « لجو زع هللا الإ مهملعيال قلخ ءالعلا ىلأ نع ذخأ و : ىرمعلا هللا لضف نبا

 سانلا ىلإ هبتكيام هنع نوبتكي نيدوحملا باّكلا نم ةعبرأ هل ناكو .. تانايدو رحبت لهأو ءابطخخو
 نبا دقعو . « هزيجتسيو هنم عمسي نمل عامسلاو تازاجنالاو فيناصتلاو رثنلاو مظنلا نم هيلمبامو '

 . هذيمالت ريهاشم هيف ركذ الصف « ىرحتلاو فاصنإللا» ىمسملا هنع هباتك ىف ميدعلا

 )١( قخلا : ثيبنلا .
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 ؛« جنرطشلاو درتلا بعلي ناك هنإ اولاق ىتح ةظفاحلا ةوقو ءاكذلا ىف ةقراخ ةبآ ءالعلا وبأ ناكو

 ىتح هرصع تافاقث نم لهنيو بعب لوحت دقو « هريفاذحب هظفح ةيبرعلا ريغ ةغلب اثيدح عمس اذإو

 ةيدنحلاو ةيسرافلا نع مجرتملا وأ « ةفسلف ريغو ةفسلف نم ةينانويلا نع مجرتملا ءاوس اعيمج اهبعوتسا

 ىلإ هعفري « ابصخ اًيَح الثمت ءالعلا وبأ هلثمت ةيبرعلاو ةيمالسالا : نيتفاقثلا ىلإ افاضم كلذ لكف

 . هعيمج ىناسنإلا ثارتلا اهبحاص لّثمتي « ةلزنم ىلعأ

 هعم هسفنل راتخاو « انفلسأ اك دايعألا مايأ ادعام رهدلا موص هسفنل راتخا نيثالثلا رس ذنمو

 - سلبلاو نسلبلا امهيمسي ايكوأ نيتلاو سدعلا هماعط نإ لاق ذإ هرعش ىف كلذ ركذو « ةدهاز ةايح
 : لوقي ذإ « هذئاذلو ماعطلا تابيط نم امهءاروام اًضفار

 سليف ةوالح ىنتتأ نإف 0 ىل ُسَراَم ْنَسْلِب ىنعنقب

 شيعلا نم ةعس ق هدجوف 518 ةنس هراز هنإ ( همانرفس ».ةامسملا هتلحر ق وورسخ رصان لوقيو

 نم هل اومجرت نم عاجإب عوفدم لوق وهو . ةدهاز ةشيعم شاع هنأ ىف كشي نالكورب لعج ام
 هيلع اولماحت نم دحأ وهو - ىطفقلا ىرنل ّيح « فشقتو دهز ةشيعم شيعي ناك هنأ : ءامدقلا

 هيف هكراشي فاقو هل فّلُ امنإو « لاومألا ىوذ نم ءالعلا وبأ نكي مل : لوقي - داحلإلاب هومرو
 ىضتقاف « دوجوملا ردق ىلع هلاح ىشف « ننملا لمحن نع فرشت سفن هل تناكو + هموق نم هريغ

 نيثالث رادقم ةنسلا ق هل لصحم ىذلا ناكو « ايندلا ذالم ىف دهزلاو لكاملاو سوبلملا نشخ كاذ

 اذإ - سدعلا هلكأ ناكف « هتنوثمل رخآلا فصنلا قيأو ء« نصْنلا همدخم نمل اهم رّدق ارانيد

 ىف ( فوص ) دابل نم هشرفو نطقلا نم بايثلا نشخ هسايلو « نيتلا هتوالحو ابخوبطم - لكأ
 نم ليلقلا لخدلا اذه ناك اعرو . « كلذ ىوس ام ُكَرَثو « فيصلا ف ىدربلا نم ةريصحو ءاتشلا

 اعابتاالو ءامكحللا بهاذمب اذخخأ ال « نيللاو ضيبلا نم هتاجرختسمو محللا لكأل هكرت بابسأ

 كلذ عنص هلعلو « ناويحلا ىلع اقافشإو هدي تاذ قيضل لب « ليق امك « ىدنهلا ةمهاربلا بهذمل

 . ةايحلا تابيط ضفرو دهزلا ىف ةغلابم

 جاوزلا نع فزعي هلعجام كلذ لعلو « هايند ىف ناسنإلا مالا قمعب سحي ءالعلا وبأ ناكو

 : الئاق كلذب حرصو هدباكام هايند نم دباكي دلوب قزريال ىتح
 رع را 2 #

 لح ىلع تينجامو ىيبلسلع ىلأ همانج اذه

 هلو . 444 ةنس ىف ايندلا ةقرافم لع كشوأ نيح هربق لع تببلا اذه ةباتكب ىصوأ هنإ لاقيو
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 وحن ىدوألا ةيبرعلا ةغللا عمجم سيئر ةفيلخ ميركلا دبع روتكدلا اريخأ اهنم عمج ةريثك لئاسر
 تاعومجم ثالث ىف اهرشنو « ةلاسر نيعبرأ ٠ ريزولا ىلإ اهب لسرأ ىتلا ةيحينملا ةلاسرلاب اهأدب

 لسرأ هنأ ودبيو . هسفن ريزولا ىلإ ةلسرملا ةيضيرغإلا ةلاسرلاب اهالتو ىبرغملا مساقلا ىبأ ىدادغبلا
 اذه ريغ ىف لئاسرلا هذه ضرعنسو .ء رصم نم هللا رمأب مكاحلا دهعل هرارف دعب هيلإ نيتلاسرلاب

 فيرصتلا لئاسم ىف ىهو ةكئالملا ةلاسر اضيأ ءالعلا ىنألو . عضوملا «٠ ةرهاقلاب اميدق تعبُط .
 قلم » هلو . رثنلا نع انثيدح ىف تاياغلاو لوصفلا هباتكبو اهب ملنسو :« ةروهشم هل نارفغلا ةلاسرو

 هامس ريغص ناويد هلو . ارعش هغوصي مث ارثن ىنعملا غوصي هيف وهو «ء دهزلاو ظعولا ىف « ليبسلا

 دْنّولا طْقَس ريبكلا هناويدب اقحلم عبط دقو « عوردلا فصو ىف راعشأ وهو تايعرّدلا .
 جرخيام لوأ طقّسلاو « تايموزللا ىناثلا ريبكلا هناويد نع مث طقسلا نع ثدحتتل اليلق فقنو

 هب حمسو مظنام لوأ هنأ ىلإ ةراشإ مسالا اذهب لوألا هناويد ءالعلا وبأ ىمس « هررشو دنزلا ران نم

 ةرشع ةعبارلا ىف وهو هيبأ ءاثر ىف اهمظن ةديصق هنمو ابصلا رعش عمجت وهو . طققسلاب ههبشف هرطاخ

 لسرأ ىرخأو همأ ءاثر ىف اهمظن ةديصق هنمو ةلوهكلا ىف هل رعش ضعبو بابشلا رعشو هرمع نم
 وض » هحرش ّىمسو .ناويدلا اذه ءالعلا وبأ حرشو . دادغبب ملعلا راد نزاخ ىلإ امنثم ارك اش اهم
 حرش : حورش ةئالث هعمو ناويدلا ةيرصملا بتكلا راد تعبطو . امبدق رصم ىف عبط دقو « طقسلا

 ىمزراوخلا مساق لضفلا ىبأل حرشو ىسلدنألا ىسويلطبلا دمحم ىبأل حرشو ىزيربتلا هذيملتل .
 هرثكأو فصولاو بيسنلاو رخفلاو ءاثرلاو حيدملاب ظتكي ناويدلاو . ةريبك تادلحم سمح قوهو
 عماسم قرطأ مل  الئاق هتمدقم ىف كلذ ركذو « نييلايغ صاخشأ حيدم ىف هروهمجو . حيدملا ىف

 سوّسلا ناحتماو ةضايرلا ىبعم ىلع كلذ ناك امنإو باوثلل ابلط تحدمالو ديشنلاب ءاسؤرلا
 ) هجوي مل نيليلقلا هي همح ودمت سفنو . « شيعلا ماوق نم ( ِةَفْلْب ) ةفعبرتس ىذلا هلل دمحلاف ( عبطلا

 مييبحب نأ ىأرف هنلا اويتك هئاقدصأ ضعب , مه امتإو لاونلا وأ باوثلل ابلط - لاق ايك - هحندم مهيلإ

 ارعش ٠ دادغبب ملعلا راد نزاحخ ىلع هئانث نم انركذام وحن ىلع مهل اعينص اركاش مهحدم امبرو

 ولْخي نأ ىعيبطو . ةروهشملا يربكلا اهتبتكمو رادلا كلت ىلع هددرت ءانثأ ىف هل ديمحلا هنوع افصاو

 ىنتملا ىكاحي - ةماعب - ناويدلا فوهو . ديصلا فصوو تايرمخلاو ءاجهلا نم ناويدلا اذه «
 ناويدل هحرش ىّمَس ابيب دمحأ زجعم هامسو هناويد حّرشو « ءارعشلا عيمج قوف هعفري ناكو

 رخف ناويدلا ىف انؤجفيو «ديلولا ثبع » ىرتحبلا ناويدل هحرشو « بيبح ىركذ » : مامت ىللأ

 هتديصق ىف أرقنام وحن ىلع فينع :
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 لئانو ٌمزحو مادقإو ٌفافع لاف انأام دحملا ليبس ىف الأ

 لئاوألا هعطتست مل امب يتنآلا هلامز ٌريخألا تنك نإو كفو

 ذإ ٠ ناويدلا نم كلذ دعب ىتحي داكي ةيرقبعلاو دحناب ىهابملا رخافملا ىوقلا توصلا اذهو
 فيراصتو رهدلاب ةفرعملاو ةايح او سانلا نم سأيلا توص : قيقحلا هتوص ىلإ ءالعلا وبأ دوعي

 ببسب اضيأو « هرصبل هدقف ببسب كلذ لعلو « اريثك هتملظو ليللا ركذي وهو . هيلايلو همايأ
 اقيدص ايندلا ىف دحيال هنأ نم اريثك اكش دقو . انيعم دحي نأ نود ايندلا لاقثأ نم لمحامو همؤاشت

 : لوقيل ىتح « دارفنالل هضغب ةرثك عم « دادولا هيفّصَي اخأالو

 ادارفنا دْلُخلاب ةببيحأ ال  طَدْرَف َدَلُخلا تيِبُح ىنأ ولو

 ادالبلا مظتنت سيل بئاحس ىضرأب الو ىلع اتلطه الف

 لزنم ءازوجلا نإ لوقيف « ةيلادلا ةديصقلا هذه سفن ىف سانلاب هنظ ءوس ىف ءالعلا وبأ غلابيو

 نم تفرعو برجام مهديك نم تبرجو هءالبو هتريخ ُسانلا تربخ ول ملسلا هيلإ بوسنملا دراطع

 . مهديك نم ديك اهيلإ لصي نأ ةفاخم ممل تءارتالو اليل مهيلع تعلط امل فرع ام مهرئارس ُثْبُح

 : لوشي

 اداؤف رس ىلع نمت الو ارش تناوخإلا ٍرئاس نظف
 اداكت نأ ةةفاخم اتعلط املا ىرّبخ حمئاَزْوَجلا مهئريخ ولف

 قوف ددؤسلا ىف هناكمش ءرخفلا نم ةريثك فور متعملا دوسألا مؤاشتلا ةدح- ففحن ىضمو

 . هئاضّمو هتوقب هدحو اهثراوكو مايألا بئاون ٌلفيل هنإو « ءالعو ةعفر عبسلا تاومسلا

 نمو هسفن تاذ نم لصفت اهنأل هيئارم دنزلا طقس ىف ءالعلا ىلأ دئاصق عورأ نأ انيأر ىفو

 . هيقفلا هقيدصل هتيثرم اهمها
, 

 ىداش  مئرتالو كاب ون ىداقتعاو ىتتلم ىف ٍدّجم ريغ

 ىدان لك ىف ريشبلا توصب سل بِ اذإ علا ةتبوص هيبشو

 ناعرس ذإ . ةدحاو اههتلالد حرفلا ءانغلاك نيزحلا ءاكبلا نإ اهعلطم ىف لوقي هنأ حضاوو
 ناهباشتم نيتوصلا نأكل ىّيح « هيلع اخارص - هتايح تلاط اهم - دولوملاب ةراشبلا لوحتتام
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 ضرألا ىلع همادقأ ء طَو نم ففخي نأ هئراق نم ابلاط ةقيمعلا راكفألا هذه لثم ىف ءالعلا وبأ .

 نم كحضي اهيف دحل نم مكو « ىربك ةريقم ضرألا نأكو « هدادجأو هئابآ ميدأ نم اهبارت نأل
 ءاقشو ءانعو بعت اهلك ةايحلا نإ لوقي نأ ثبليالو . حلاطو حلاص نيب هيف دادضألا محازت
 ءالعلا ىلالو . هداليم ةعاس رورسلا فاعضال هيف ةعيجفلاو تيملا ىلع نزحلا نإو . هل فافضال

 هلوق لثم نم مكحلاب ظتكت ىهو « هتمومع ءانبأ نم اقيدص اهب ىفري ةيناث ةيثرم :
 هدبع ىلع ىلوملا خفي ل هرادقم ناسنالا افرع ول

 ٍهدْهَم ىف لجوُع ىذلا َلثم هس ىف َلُِجَأ ىذلا ىَنْضأ
 سار نس

 تت

 هدمح (مأ | عيش همذب هربق ىف تّيملا ىلابي الو

 لي ُْق رثكملا دشاتل اك هفّدح ُّق درفملا دحاولاو

 ِهدرو ىف ملعي ول تةتوملا»و ٍدِرْوُم ىلإ نآمظ برو

 عيمجب ىسلفلا هريكفت وأ هتفسلف لمحت هنأل مهألا وه مزليالام موزل وأ تايموزللا ىناثلا هناويدو

 فورح مظتني هنأ ىلوألا : فلك ثالث - هتمدقم ىف لوقي اهك - هيف فلكت دقو « هبعشو هسسأ

 لك عم مزتلا هنأ ةثلاثلاو « نوكسلاب مث ثالثلا تاكرحلاب ءىجي هّيور نأ ةيناثلاو , اهعيمج مجعملا

 هبهاذمو نفلا » انباتك انحضوأ دقو . فورح نم كلذ ريغ وأ ءاتوأ ءاب نم مزليال ائيش هيف ىور

 مظن ىذلا ليوطلا غارفلا اهب لغشي ناك افلك ثالثلا فلكلا هذه ىلإ فاضأ هنأ ىبرعلا رعشلا ىف
 ةئادلا امأ ةضراعلا اهنمو ةمئادلا فلكلا هذه نمو . اماع نيسمخن وحن ىلا دتما ذإ تايموزللا هيف

 اذه ريغ ىف انب رم امك « ديقعتلا نم ابورض هيف سمتلا دقو سانجللو بيرغلا ظفلل همادختساف
 دقو هيف ةملك لوأ نيبو اهنيب ةيناث ةراتو تيبلا ىف ةملكو ةيفاقلا نيب ةرات سناجي ذإ «٠ عضوملا
 نيتمتادلا نيتفلكلا نيتاه بناجبو . سانا قسن متتسيل ةيلاتلا ةملكلا نم رثكأ وأ افرح اهيلإ ضيضي
 نم لوأ دعي ثيحم « ةفلتخما تافاقثلا ظافلأل عساولا هعنصت نم ةضراع افلك دجن تايموزللا ىف

 ٠ . مهراعشأ ىف نونفلاو مولعلا تاحالطصال ءارعشلا ةراعتسا عسو

 مظني نأ عاطتسا ناويدلا ىفاوق ىلإ تارمملا اهب قّيض ىتلا تابوعصلاو فلكلا هذه لك عمو

 ناسنإب هيف لِغش ريكفت وهو مئاشتملا فسلفلا هريكفت وأ هتفسلف اههنمض « رعشلا نم نيمخض نيدلح
 ىلع ٍبَّصُب ىذلا رشلا ةيضق نيركفملا رابك تلغش املط ىتلا ةيضقلابو ةماع ناسنإلاو هرصع
 هب عستبو . اًدر وأ اعفد هل عيطتسي نأ نودو هبابسأ فرعي نأ نود انَص ةيناسنالا ةايحلاو ناسنإلا
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 هيلع ىلوتسي امك ؛ رخئا الو هل لوأ ال مؤاشت هيلع ىلوتسيو اهمالآو ةيناسنإلا ةايحلا رورش ىف ريكفتلا

 رشلا نم وحنلا اذه ىلع ةايحلا تناك اذإو . ءانعو ءاقش هسفن البو اليوط-القث هيلع لقثي سأب

 ثراوكلاب امئاد نذؤي رش . لصتم رش ىهو جاوزلا مفو مهئابآ نم اهل ءانبألا قلت نذإ مفف

 : صلخع الو دقنم الو َ تايكنلاو عجاوفلا قحالتو بوطنخلاو

 ءامجسو هل ٍضرأ نم جرخمو هر كلم نم ناسنإلا قباب لهو

 ىتح ادلو ذختيال نأ هب ىرحو . اصالخ الو اك اكف اهنم عيطتسيال وهو ةايحلا رورش ريسأ هنإ

 عقن ىتلا ىربكلا رورشلا هتايموزا ىف ءالعلا ابأ لغشتالو . ةكلهملا رورشلا هذه نوتأ ىف هب ىمْرَي ال

 ؛ رورش ىأو : هرصع ناسنإب طيحت ىّتبلا ىرغصلا رورشلا اضيأ هلغشت لب ناشنوالا قتاع ىلع امكاد

 ىتح « ةيسدق ةلاهب مهتاعد مهطاحأ نيذلا نييمطافلا مكح : ماشلاو رصمل دسافلا مكحلا رورش

 هللا تافصب مهتعن ىف اوجحلو : مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك ؛ مهيلإ تلقتنا هللا ةردق نأ اومعز

 . ىمطافلا ةفيلخلا هللا رمأب مكاحلا ىف ةيهولألا دسجتب ءالعلا ىبأ نمز ىف ةفئاط تنمآ ىتح

 مبنأ انيأر 2 6 دحجاسملا َْف مهؤابطحخو مهت اعد هل جورب ناك ةديقعلا ف ناتبلا اذهو

 : هلوق لثمب همايأ ىف نيدلا املع ىلع ءالعلا ىلأ ةلمحم نودوصقملا

 و " سرد + 3 ٠

 رانيدب نيد ىرتشي 2( نم موقأي ةفئاط قافالا قى نيدلا ىلع تدات

 رانلا ىف َدلْخْلا ىنجت رئاغصلا نأ اومعز  لقو مانا رئابك اَوَتَح 10 سرع

 اكو . ةدودعم مهارد سخم نمثب مهنيد ىمطافلا بهذملا مهعابتاب اوعاب مبنأب مهمبتي وهو

 اريثكرخسو « لولحلاب مهوقل ةيفوصلا ىلع لمح ةيمطافلا ةديقعلل نيجٌرملا نيدلا ءاملع ىلع لمح
 : مهيف هلوق نمو اصقر هاممهو « هيف مهدجاوتو مهركذ نم

 '"”تيمتعا وأ لاجرلا تزر لهف 2 عادخ نع فوصتلاب ايت
 وش 5 لقا 5

 )7 تئمك نم لام مهناك  اورادف مهدجاوت 20ى  اوماقو

 هل عفن ىأ اهب اودؤي نأ نود « ةحداف بئارضب بعشلا نوقهري نيذلا ةماع ماك مجاهو

 : لوقي كلذ قو . ةحلصم ىأوأ

 )١( ىراكس : لامث ءرمخلا : تيككلا غ9) راتخنا : ىمتعا «ربسخا :زار .



 5 كا هل وو 7 . ل ص : ب يت "م

 سوكمو  ةيزج  ذحنوت مالعف 2 ةيعر  طوحملال اكولم ىرأو

 : مهيف لوقيو

 اهؤواَرَجأ مهو اهحلاصم اودعف اهديك اوزاجتساو ةيعرلا اوملظ

 هنوملظي كلذ عمو « هقرع نم اهنورصتعيو هك نم مهبتاور نوذخأي بعشلا دنع ءارجأ مهف

 رم ايك خأ الف هلوح نم سانلا اهب لمشيف ؛ هتلمحب عستيو . هب نورمتأيو هل نوديكيو هيلع نوغبيو

 ىف ةأرملا سني ملو . نيشملا ّىرزلا قلخلاو ةعيدنلاو ركملاو دقحلاو عمطلا عاش دقو « قيدص الو انب

 . اهملعتب حصني ملو « دهعلل قتالو دولا ق فصنتال اهناب اهفصو دقف « طخسلا اذه نالعإ

 : ةكايحلا وأ نْدرلاو جيسنلاو لزغلا - هيأر ىف اهسحف

 ا - م َ ماه 2

 هةءارقو ةباتك اولخو ل درلاو لزغلاو حسا نهوملع

 ةمحرلاب هروعش هعفد لشو . هبناوج صعب ف عمت داسف - انيأر قى كلذ ىلإ هعفد اعاو

 : لوقي « ءارضلاو ءاّرسلا ىف سانلا نيب ةاواسملا ىلإ اعد نأ مهب ةفأرلاو هنمزل ءارقفلا ىلع
 مه ّنن

 ءامعتلا ميهلع موق ةم 2 هىنلا ىف نيقيضُملا كّرشيال فيك رق

 رطشلا وه اذه سيلو « ةميرك ةايح- نم هل ديري ناك امو هرصع ناسنإ سمت بناوج هذه لكو
 هعاجوأو هباصأو تاسنرلا مالا نم هب رعش ام لك افنآ انب رم اكاهعدوأ كف ( تايموزللا ىركألا

 . ءاسم حابص هغدلت ىتلا اهيعافأو اهمومهو اهرورش نم هيلع ٌبَضُيام ءازإ هايند ىف

 ءامدقلا ضعب لعج ام تايموزللا ىف اهلالظ ىءارتن ةريح هراعشأ ىف ءالعلاوبأ عيشيو

 هذحنا امك - هل ةديقع كشلا ذختيو ءىش لك ىف كشي ناك هنإ نولوقي ني رصاعملاو

 : هلوق لثمب كلذ ىلع اولدتساو « تانايدلا ىلع ىّبح هلوحام ىلع هطلسيو - نويئاطسفوسلا

 ةللَضمص سوحملو راح ٌدوبييو 2 تيدتهاام ىراصتلاو ٌةفينحلا تيه

 هلل لمعال نيد رخآو نيد الب لقع وذ ضرألا لهأ نانا

 اقرف همايأ اوعزوت ذإ « اهسفن تانايدلا ال هتمزل تانايدلا هذه باحصأ ءاجه ىف ناتيملاو

 ى امئاق ىمطافلا ىليعامسإلا بهذملا ناكو « دحاولا نيدلا لخخاد ىف اهتحأ رفكت ةقرف لكو ؛ ةريثك

 فرسملا بهذملا اذهل وعدي نمم بجعي نأ ىعيبطو . ماشلا ىف نيدلا ءاملعو ماكحلا هل وعديو رصم
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 ى انضرعتسا دقو . اطرفم افارحنا مالسإلا نع فارحنالا ف فرسملا-لب « اًديدش اًولغ ولغلا ىف

 اولاق ىتلا راعشألا « هدقنو رعشلا ىف لوصف » انباتكب ءالعلا ىلأ رعش ىف ىفسافلا ريكفتلا نع انلاقم

 هيلع هلحتنا اريثك الوحنم اهنيب نأ انتبثأو داحلالاب اهلجأ نم هومصوو تانايدلا اهب مجاه هنإ

 . ليلق ريغ اداسف اهيلع تلخداو امبيدق تايموزللا ىلإ تدتما ةريرش ىدايأ نأ ودبيو . هموصخ

 : اهيف أرقن اننأ ةعطاق ةلالد كلذ ىلع لدي

 نايدألا ةلالضلا ىف ء"توتساو اِاَرَبلا داسفلا ىلإ ةتمارت دق

 عيمج ىلإ ةلالضلا بسني ذإ « ءالعلا ىبأب داحلالا ةمبت قصلي وحنلا اذه ىلع تيبلاو
 ىسويلطبلا ديسلا نبال ءالعلا لأ تايموزل نم راتخلا حرش باتك ىلإ انعجر اذإ اننأ ريغ « نايدألا

 . طغلا اذه ىلع هدشني هاندجو اماع نيعبس ءالعلا ىلأ دعب 57١ ةنس ىفوتملا

 نايدالا - بتتنول - انتهنو اياَربلا داسفلا ىلإ تمارت دق

 ىتلا اهتاطوطخع نم مدقأ اهنأل ةعوبطملا تايموزللا ةياور نم قثوأ تيبلل ىسويلطبلا ةباورو
 نأ ىلع حوضوب لدي امج « ةيرصملا بتكلا راد ىف ةظوفحما ةيطخلا خسنلا نم اضيأو اهيلع تدمتعا

 نمو . ميدق نم تايمزللا ىلع تلخدأ نيدحلملا ءاوهألا ىوذ ضعبل ةدوصقم 2١ تافيرحت

 هدنع ني رصاعملا ضعب أرقو.ىدنوارلا نبا لثم 27 ةقدانزلا راعشأ ضعب هيلإ تفيضأ هنأ دكا

 نيملكتملا ىأر كلذب افلاخم اهدولخو بكاوكلاو نامزلاو ةداملا مدقب نمؤي هنأ اهنم اونظ اتايبأ

 تايبأ رمألا عقاو ىف ىهو « هللا ىوس ميدق الف ةميدق تسيل اهنأو اعيمج اهثودح ىف نيملسملا
 : هلوق لثم نم مهيلع تهّبش

 لامكلا ىذ نميهملا ثاحبسف ناف ريغ مداقت اَنَمَز ىرأ

 : هلوقو
 يقل و .

 راشم لك عءامسحلل ترشأو  ةميدق وامسلا ىف كنإ بهشاي

 دبع ةشئاع ةروتكدلل «ىرعملا ءالعلا وبأ» رظنا (؟) ىف ىسويلطبلا حرش ققحم دينا دبع دماح . د راشأ )١(

 ( قالوب ةعبط ) صيصنتلا دهاعم عجارو 774 ص نمحرلا ضعب ححصي تايموزللا نم هيفراتحما نأ ىلإ هتمدقم |

 . 75/١ ىطفقلل ةاورلا. هابنإب نراقو ١/ ص كلذ ىلع دهشتساو هيلع عضوو ءالعلا ىلأ رعش نم فرحام
 , روك ذملا تيبلاب
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 هعنص نم ثدحم هنأ ىلإ كلذب اًريشم نامزلا ىلع ارطيسم هللا لعج لوألا تيبلا ىف وهو « :

 ةميدق ىناثلا تيبلا ىف بهشلا لعجو « مدقلا ىف قمعت ىأ مداقت نامزلا نإ لاق هنأ كانهام لكو

 هلوق ةداهشب ةثادحلا ضقانيام دصقي امبإ ثودحلا ضقاني ام نيتيبلا ىف مدقلاب دصقيال وهو :

 ملاعلا مدِق ىبهذم هلو موجنلا دولخن ىداقتعا سميلو

 امنإو . نانوملا ةفسالف لوقي ناك ايك اهمدقبالو ةداملاو بكاوكلاو كالفألا دولخم لوقي ال وهف

 ىتعي هنأب - انلق امك - نيفلاسلا نيتيبلا لثم ىف مدقلا مهمهف نم نيثحابلا ضعب ىلع أطخملا لخد

 انباتكب ءالعلا ىلأ نع انلاقم ىف كلذ انطسب دقو « ةثادحلا ضيقن ىنعي امنإ وهو ثودحلا ضيقن
 ثيثحلا نيدلاو ةيوامسلا تانايدلاب اقيمع اناميإ نمؤم هراعشأ ىف هنأ انحضوأو « افنآ روكذملا

 ىنالعلا ىسلفلا هريكفت لوصأ نم ىماسأ لصأ ناميالا اذه نأ انحضوأ اك « ةيماسلا هتلاسرو :

 هبتكو هتكئالمو هللابو ةيعرشلا فيلاكتلاب هنامبإ حوضوب روصت ىتلا راعشألا نم ةفئاط هل اندشنأو
 هلوق لثم نم روشنو ثعب نم هب لصتيام لكو رخآلا مويلاو هلسرو :

 لاصآب اًراكبأ ٌركذلا نمْدأو  ٌهُقلآ رهدلا ٌموصو ىْسَح يقأ

 امئاد وهو « انب رم ايك هرمع نم نيثالثلا غلب نيح موصلا هسفن ىلع ضرَف «رهدلا مئاص وهف
 ركذلاو ءاعدلاو مايصلاب هتالص الصاو عاطقنا ىأ نود سمنملا تاولصلا ايلصم هبر ىلإ هجتي

 هتانسح- هلامشو هنيمب نع نابتكي نيكلم نأو باسحلاو ثعبلاب ارارم فرتعيو . رافغتسالاو لتبتلاو

 لوقي « هتائيسو :

 ديعت هنأ ىنّوغو | ركذ | باسحلل ىىبعار دق

 ُديِعَق  ظفاح ىتتحصب  ىلاوث 2نعو ىنيمب 20بنعو
 2 . َ آ

 نم ظفلي ام ديعق لاهشلا نعو نيعلا نع نايقلتملاى ملتي ذإ ) : ىلاعت هلوق نيتيبلا ىف مهلتسي وهو

 لوقي « سانلل هيف ريكنو ركنم نيكلملا لاؤسو ربقلا باسحب فرتعيو . ( ديتع بيقر هيدل الإ لوق
 : ىلابللا اًطاخم

 باس نا رث . رف . كا 0 2 ٠ 0
 ريكنو ركنمل ىبيحرطاو هيف انا أم كنض نم ىيصاخ

 موي هترفغمو هوفع ى امئاد لمأيو . ةدابع نم هبرل مدق اههم رّصقم هنأب قمع ىف رعشيو

 ٠ اعراض لوقب « روشنلا '



 را
 0 رس الإ

 م روق

 ممص نم د 8 قس ملف ةلفغ لع ىدانملا ىدانو

 3 ممللاو مهيماثأآ رئابك تلمصت | لق فئاحص تءاجو

 (") * < ١ "بم 86ه م _ 7

 ممح وأ به ادامر اوراصف ةيلسي رصححس ةبوقعلا تيلو

فاخي ةكسانلا ةدهازلا هتايح عمو ٠ هللا نارفغ ىف لما وهف
 ثعييال نأ ىنمتيل ىتح هبر ءاقل 

 . مهداقر نم سانلا بيف ن ق ةروس ىق ءاح امك ( يرق ناك لم وال د ميو هما مو

0 3 مهناذاب مسسلاوأ + ءاذنلا وهمس دي ما ءالعلاوبأ وفير
 كر قاعت 

 , دلاخ باذع هنكلو « لول ريسنف مح وأ تامر هب ةاصعلا حبصي اقيرحن تاك ةمايقلا موي باقعلا

 . ( نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ ) : لثم اريثك نآرقلا ىف كلذ رركت دقو

 ةلاسرب فرقعيال ناك هنأ نم هل هتمجرت ىف نالكورب هنع هلاق ام لك طقسيام كلذ ىف لعلو

 , ةيدمحملا ةلاسرلاب ادحاج تاوبنلل اركنم ناك هنأ نم هنع ني رصاعملا ضعب هلاقام اضيأو مالسإلا

 اهمتخ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حيدم ىف ةعئار ةديصق هلو ) اهدح ناك هنإ هنع لاقي فيكو

 : ةيوبنلا هتلاسربو هل ةعئار ةداشإ لعب هلوش

 لفاحمللا ىف هركذ اًكسم ًتقامو  ٌقراش ٌنذام ُهَللا هيلع ىّلصف

 0 كدححورو مالسالا نع ردصبي امبمف وهو فشقتلاو دهرلاب - أني رم ايك - هدنع كلذ نرتفاو

 ىف لمألا قيرب هل ضموي لازيال ناك نكلو « هسفن ايانح ألمب اًقيمع امؤاشت امئاشتم ناك امو

 : لوفي 2« هوشعو هبر ةمحر

 وهَّسو ٍدَّمَع نم ناكام ىلع ىبَر وُفَع نم سئاب انأ امو

 لإ هديل اقم قلي الو ملستسي الو قش « هل امامإ لقعلا لحنا هنأ ىلإ ني رصاعملا صعب بهذو

 : هلوق لثمل « هيلإ
 ءاسملا»و ِهحْبُص ى اًريشم ل  ّقَعلا ىوس . ماما تظلا بدك

 هريغو بش نم قرحأ امه : ممحلا (؟) ةريغصلا بوئذلا للا 7
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 عباتم هنأ مهن ؟اقو « تاوبنلل مهعأر ف - هراكنوال هوجولا ضعب نم لصتيام كلذ ىف نأ اونظو ظ

 نب رشب تايبآ لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ى انب ترم دقو ةلزتعملل هب هزازتعاو لّقعلل هديجمت ىف

 مشاه وبأ هنباو ىئابجلا ذفن ىتح هب نوديشي ةلزتعملا لازامو « لقعلا ديجمت ىف ةعئارلا ىلزتعملا رمتعملا
 اهدنستو اه دهشت لب اهفلاحت ال ىهو ىوامسلا ىحولا ةعيرش بناجي ةيلقع ةعيرش تاشإ ىلإ .

 ةلاسر ىف ءالعلا وبأ هيلع لمح كلذلو « ىرعشألا اههفلاخم ناكو « هنباو ىامحلا عباتي ءالعلا وبأو

 هيلإ لصيام ساسأو ةفرعملا ساسأ نظلا ذإ « نظلل حسفي - ةلزتعملا لثم - ناكو . نارفغلا

 لوقي كلذ قو نيقيلا نم ناسنالا :

 اسِدحَأو ّنظأ نأ ىداهتجا ىصقأ 2 امنإو تقي الف تيقبلا امأ

 فيلاكتلا نم اريثك نأب نيلئاقلا ةلزتعملا عم قفتي كلذب وهو « نظلا ىلإ لوصولا هملع غلبف
 نظلا ىلإ داهتجالا ىف هعجرم ةيعرشلاو ةيلقعلا .

 ايندلا لخخدي ناسنإلا نأ ارركم ربجلاب نمي ناك هنأ ىلإ ءالعلا ىلأ ىسراد ضعب بهذيو

 لوقي « اهراك اهنم جرخيو اهراك :

 دهاش ُهَّللاو مْعَرلاب اهرْيَغ ىلإ ىتلحرو اَْرَك رادلا ىذ ىلإ ٌتجرخ

 لخد الو هللا ةدارإب ثدحي كلذ لكف هدوجوو هتومو هتايح ىف ريج اب نمؤي ناك امنإ ءالعلا وباو

 هيلع هركنيالام وهو « ارايتخا اهنع لحرنالو ارايتخا ايندلا ىلإ جرخن ال ذإ « هيف ناسنالا ةدارال
 لاعألا ةدارإ - مهلثم ىلزتعم وهو - ةلزتعملا اهم ديرب دا تاسنازلل ةدارإلا هب رح نيلئاقلا نم دحأ

 : الئاق اعماح اعلطماف الملد كلذ لع هباقيو : لاعفألاو

 لعفيام ىلع ٌملظ هُياقعف اَربْجُم رئابكلا لعف نم ناك نإ

 دنع - هيلع ءالعلا وبأ بتريو « رئابك نم ناسناإلا فرتقي امف ةحارص ربحجلا ركني ؛كلذب وهو

 ةلزتعملا ةركف نع ردصي كلذب وهو . اريبك اولع كلذ نع ىلاعت « هللا ىلإ ماظلا ةبسن -- هب نيلئاقلا

 هتافرصتو هلاعفأ ىف ةيرحلا مات رح ناسنوالا نأ مهتركف نع ردصي ايك هللا ىلع لدعلا بوجوب ةلئاقلا

 : لوقي كلذلو ايلعلا هتداراو هللاب صاخشف ةينوكلا لابعألا نم كلذ ءارو ام امأ

 رع سس قارس ل , - : 6 ا ت رول 3 رع

 انيب نيب طسوت -0ق  دبتجاو اًيرَدقالو اريجمه شعت ال
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 نوكلا ماظن نم ناسنإالا ةدارإ نع جرخي امف هبهذمو ةلزتعملا بهذم ةدارإالا ةيرح ىف هبهذف

 هرايتخاب دلوي هنإ لوقي نأ عيطتسيال ادحأ نأل « كلذ ىف ىلزتعم هفلاخيالو ربجلا بهذم دوجولاو
 رح وه لهو هتافرصت ءازإ ناسنإلا ةدارإ ىف ةيردقلاو ةيريجلا نيب لدحلا امتإو « هرايتخاب تومي وأ

 . ديرت اكهرّيست ردقلاو ءاضقلا حاير بهم ىف ةشيركوه وأ هتتيشمب هلايأو هلاعفأ ىف فرصتي راتخ
 راكفألا نم هراتخا ام نيب ءالعلاو بأ هراتخاام وهو « لوألا ىأرلا ةلزتعملاو ةيردقلا راتخاو

 : تاقولخماب هبشلاو ديسجتلا نع هللا هيزنت نم ةلزتعملا هلاق امب ارارم حرص دقو ةيلازتعالا

 قيقدلا ىنعملاب ايمالسإ افوسليف ءالعلا وبأ ناك ضيك لاججإ ىف حضوي ثيدحلا نم انفلسأام لعلو
 ىلإو ايبص هرصبل هدقف ىلإ دَرَي داح مؤاشت ىلع موقت تناك هتفسلف نأ فيكو « ةملكلا هذه

 'ةيناسنإلا مالاب قيمعلا هساسحإ ىلإ درت امك « دساف مكح نمو رورش نم هنمزل عمتجملا ىلع قبطأ ام
 ناث بناجو « هتفسلف ىف بناج اذه . امظع ايناسنإ اركفم هلعج ام « ةعول هبلق تالم ىتلا

 هتكيالموهللاب قداصلا ناعالاو ئشقتلاو دهزلا ىلإ ةوعد نم هيفامو فينحلا نيدلا نم هّدمتسا

 لكو نوكلا ثودحب داقتعالا عم « باّمعو باوث نم هيفامو رخآلا مويلاو ةيعرشلا هفيلاكتو هبتكو
 بناجو . ناكف نك : هل لاق هعدبمو نوكلا قلاخ هللاف ء بكاوكو كالفأو نامزو ةدام نم هيفام
 ىلع لدعلا بوجو نمو « هسيدقتو لقعلا ديجمت نم هيفامو لازتعالا نم هدمتسا هتفسلف ىف ثلاث

 هلاعفأ ىف ةيرحلا لماك رح هنأو ناسنإلل ةدارإلا ةيرحب ناميإلا نمو « ديسجتلا نع ههيزنتو هللا
 ّْ . ةبيطلا ةريكلاو ةمنآلا ةريرشلا

 ملسملا نب )١( :وصنم

 ةنس بلح دلو « نيَجْرُحلا ىلأ نبابو ِكِيَمّدلاِب فورعملا ىبلحلا ىميقلا ماسملا نب روصنم وه
 ةيرعلاب ةصاخ ضغشو « اهخوش ىلإ فلتخاو هتادل ةداعك نآرقلا ظفحو أشن' ابو 40107
 نكسو بلح نع لقتناو اهميلعت ىف ةبغر هسفن نم سناو « داز ريخ اهنم دوزتف ؛ اهتذتاسأو
 هب لغشي لمعلا اذه ىف لظو ؛ هريغو نيحامرلا دجسم ىف نايبصلا ملعي ابدؤم اهب لوحمو « قشمد
 درلا ىف اباتك ضنصي هلعج امم « ةيبرعلا نقتي ناكو . ةئاوسمخو نيرشعو فين ةنس قوت ىح هتايح
 ةدوجو ةيبرعلا ىف قمعت ىلع هيف لد هنإ هومجرتم لوقيو « ةسايلا بارعأ » هباتك ى ىبج نبا ىلع

 ما7/<7“ ىطفقلا ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ملسملا نب روصنم ق رظنا' )١(
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  دئاوفلاب انوحشم هتدجوف قئارلا هطخب هيلع تفقو رعش ناويد هل ناك توقاي لوقيو . صوغ

 داعلا ىورو . « ةيبرعلا ماع ىف هرحبت ىلع لدف هبارعإب ىتعاو ةيوغللا هظافلأ حرش دقو « ةيوحنلا

 لثم نم هروعش ةقدو هسح ةفاهر ىلع لدي ريثك لزغ انس « هرعش نم ةفئاط ةديرخلا ىف ىنامصألا

 ظ : هلوف

 ناريت قرفتلل اهيفف اًيولق مكدعب ُنْيَبلا فّلَع نإ انبابحأأ
 ناكَس ىأُلا ىلع ابف مكنأ»و مكٌرايد بولقلا نأ ىلع متاحر

 درس ىلإ لزغلا نم لقتنيو « قشمد ىف هتبرغ ركذي وه اذإو عاتلملا لزغلا اذه ىف هعم ىضمنو

 نعو هبابشو هابص بعالم نع ةليوطلا هتيرغ ىف هّسفن قمعت امن , ةايحلا ىف هل تاربخ ضيعب

 : لوقي « هنألخو هناوخإ سلاح
 .-. ع هر ل 0 ريتا ممصسلا م و سل 30

 )010( ناطوا حزنتو راطوا حربتف 00 بعش عملا رايتخابامو
 او يع

 نامظ دراوملا كلت ىلإ ىإف ٌمقاَت َنَشْوَج ءام نم ٌدروم ىبع

 ناكمإ لواحي اف ُهدعسيو تار لاني ناسنإ كامو
 نامرحو قزر : نايسق هلاح ايك مَهلَعو ولح ولح ناعط ىتفلا شيعو

 ىلع فرشملا نشوج لبج ىف رابالا ءام نم ةعّرج ىنمتيو « هنطو نع هحوزنو هتبرغل ماي وهو

 لوألا نيتيبلا ليحت ةماع تارابع ىف كلذ قوسيو . هرايدو هنطوم ىلإ هئمظ بيل اه عقني بلح

 ناسنإ لك سيلف « نيتيلاتلا نيتّكحلا مظنيف هسفن ىزعي نأ ديري هنأكو « نيتعيدب نيتكح ىفاثلاو

 . نامرتاو اضرلا قوذي امك هتايح ىفرملاو وللا قوذي ناسنإ ناك لب « اديعس شيعيو هانم ققحتت

 : الئاق مكحلا ىلإ ىضفي نأ ثبليامو اضيأ لزغلاب ىرخأ ةديصق لهتسيو

 "ابكرلاو بئاكرلا ىَضْنَأ ولو ىعَسب لاني ال اه هنأ ىتفلا تيأر

 ابعص هكردي سيل ٌرمأ مار دقف 2 ةليضفب ىّتُملا كاردإ مار نمو

 ا" اكحَص بحاص ىلع قبتال ظئافَح 2 ىرّتْمَبو ءارولا دولاب 2بهذيو

 ىبرأ امَْيَر َرْيَلا ٌنرقحتال» ورثك فوخ ٌرشلا لق قون
 ابرح اهلهأ ىلإ ترج ةظفل مكو 2 ةرمأ ريكي ءىشلا ٌريخص نإف

 بضغلا ىهو ةظيفح عمج ظئافح : ريثتسي : ىرتي () دعبت : بعشت )١(

  ةيمحأاو لبالا : بئاكرلا . بعتأ : ىضشنأ (؟)
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 ىنبضأ ول ىنم نم « ىعس نود « ناسنإلا ىلع هقدغيامو ظحلا نع تايبألا لوأ ىف ملكتي وهو
 هنم اهفوطق تندام ةبيط لاصخو ةليضف نم امل عرذت اهمو « ادبأ اهلانام بكرلاو بئاكرلا اهيف

 نماكمو مهظئافح ريثي هنأل تيقم لادجالو ءارم مهنيب بشنيال نأ ءاقدصألا حصنيو « لاح

 ىف عقيال ىّتح رشلا ليلق بّنجتي نأ ناسنإلا ىصويو . تالص نم مهنيبام عطقيو مهام ظيغلا
 رانلا ومنت اكومني دقف « هب هبؤيال ائيش - لءاضتو رغص اهم - هنظيال نأو « ةئيسلا ةريثكلا هداهو
 ءاقمح ةظفل نم مكو « هجالع ىصعتساو لحفتساو امن ريقح ليلق رش نم مكو « ررشلا ضعب نم
 : هلوقك مكحلا نم ةفئاط ةثلاث ةديصق ىف رثنيو . ةريطتسم برح ران تدقوأ

 رول يار يار يرق رق 7 7 رش ما رق

 ديزيو هب  ىبمثيام ضخبيو هصقن هيفام ناسنإلا اببحي دقو
 (37 دوو كاذب ىضْقَبال» وفضَتو 2 ىذألا نم وفْصَت مايألا نم دير
 دوكر  ءافصلا دعب نم ءامللو ىذقلا نم اول شيعلا مورن فيكو
 ليعسو اًضقلا ُْ ىَفَش ىواست هقحتسام عملا ىطعي ناك اذا

 نع

 ديمح وهو  شيعلا ميمذ بيعي اهلعف ءوس ىلع ايندلا برج نمو

 وب نأ ىسعو ا ري خو ايش وار نأ ىسعو ) ىلاعت وف لوألا تيبلا همحلأ كلقو

 لك كأول. ةيئاد ةحرو مص دعب دكر الق « ةعيطلا ىف تح : ورجولا ةنس كلذب ىضقتالو

 .هرعش فيرط نمو . امومذم اهيركال اديمح هيأر ىف حبصي نأو هشيع روسيمب ىضري

 نيل نمو ِنسْمَلل نيش نم مه اهنمو ضرألاك ٠ سانلا
 2 علق ترس را م ذي

 (2) ثيعلا ف لعجي دمثإو ىذالا هلم لجرلا ىقوت رو

 ارو روصتلو . لاو ءابممو انسح- اهديزيو نيعلا ئربي . ىذلا مفانلا لحكلا مب مهنمو ؛ ىذؤي لق

 . حلاصلا لمعلاو ىوقتلاو ايندلا ىف دهزلا ىلإ امف وعدي راعشا كلذ

 لحكلا : دمتإلا . دلصلا رجلا : ورملا 5( ةئناه ةدغر حبصت :وفضت )١(



 امىا

 ىرزجملا ''' نيسح
 ميركلا نارقلا ظفحف نييناهعلا نمزل أشن اهبو بلحي دلو « ىلحلا ىرزجلا دمحأ نب نيسحوه

 ءاسؤرلا هب دصقو « ةركبم ةيرعشلا هتيهوم تحتفتو ءايدألاو خويشلا تاقلح ىلإ فلتخا ّ

 مظنف ٠ مهسفنأل سلبارط ءارمأ افيس ونب هافطصاو ةينيطنطسقلا لخدو قارعلاو قشمد ق ماكحلاو

 راعشألا راعشب ملاعلا . ضيرقلا ةغاص دحأ و : موصعم نبا لوقي هيفو ؛ هحنادم نم اريثك مهف

 ) تقرتساو مالكلا رب حج هعئاور تكلمو ؛ تفرو هيادأ عئادب تفار .. راكفألا راكبأل قتفملاو

 قوت ( انسحو ةجبب ىشولا نه فقالمو « ىنسح فاصوأ هل بيدا » : ىجافخلا باهشلا لوقو

 ىبابلا ىطصم ىناويد عم خابطلا هرشن مث الوأ توريب ىف رشن رعش ناويد هلو . ةرجهلل ٠١4 نس

 رخفلاو لزغلاو حيدملا نيب ةعزوم هراعشأو . ةيرردلا دوقعلا : هتعومحجم ىف ساحنلا نب حتفلاو

 : الئاق رعشلا ىف اهرثني ةكحلاب فغشي ناكو . ىوكشلاو

 "'اسعوألا ةبيثكلا كقوشيامال  ةمكح ُهنم كئتقاش ام ّهشلا

 ارصبو ةربخو ةبرجت ديفيام رعشلا امنإو ةيناسنإلا بحلا ةعزن روصيام هيأر ىف رعشلا سيلف

هاعمو ةييبحلا رايدل فوشملا رعشلا كعب ال كلذدل وهو . ةايحلاب
 أرعش ءاسعو ريغو ءاسعو نابثك نم اهد

 ى لوقي « اهتقيقحو اهبنك كفرعيو ؛ كلوح نم ةايحلاب اكاردإ كديزيام هنم عفرأف ةلزنمل عيفر

 : هل لّزغ فيعاضت

 أم رغملا اجلا ىرب مارغلا نمو ةحتمال ةنع ةمحملا نأ

 سا مه رن
( 

 اظلا تركذت ىرخأ  هَتدَروو ةرم لوأ ءاملا َتْمِنُم اه  اذإو
 ع 3 س ذم - مش .

 اماوت 2 ثداوحلا هدعّمت ذفلا»و  ةعولوأ ٌةعور موي لك قف
 لسا

 اعفم  ةتانإ الإ ىنقلت بنل ايراجتو  ابراحت 2ثكلم دقلو

ل ةنم بحلاف « الاثمأو امكح اهلعجي ام ميمعتلا ةفص اهيطعي راكفأ ىهو
 « هبحاص ىنضي ةحنما

 ول ىّيح كلذ ركذي لازيال ذإ أمظلا ديدش وهو ءاملا نع ُدَصِي نمك ةرم لوأ هتحاص هّدصت نمو

 هيف سسغت ىذلا : سعوألا . لمرلا لث : بيثكلا 19١ "97 ص رصعلا ةفالس هرعشو ىرزحلا نبا ىف رظنا (1)

 هنيلل لجرألا ىف هناويد رظناو 81/١ رثألا ةصالختو ١١/١ ايلألا ةناحترو

 ةيردلا دوقعلا ةعومج
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 عانتماو ّدَص الإ بحلا ىف لهو « هتركاذ ناحربيال ناميدقلا هتفطو هؤؤمظف « دورولا هل حين
 اك براجتلاب حف هنأ لوقيو م ةعوللا دعب ةعوللاو ةعورلا لعب ةعورلا ىللصي باو م باو

 : دسنيو ع ءاملاب ءان الا معفي

 ارَمَق ىنغلا بحو ازجع ىنمل لوطو ىتفلا َةَلَذ اجّرلاو ازرع َّسأيلا ىرأ

 ارسي اهكرتتس اًرسع اهتز ايك  ةليحتسم ةلاح نم نرّجضَت الف

 ىَرْعَي ةثواو سكي ةنواف اتبان مادام نّصّعلاك ىّتفلا نإو

 ءزع هدعبام اًزع لب « بسحف نيتحارلا ىدحإال لامآلا قيقحتو سانلا نم سأيلا ىري وهو
 علطتلاو : رحع ةبمشب ال ازجع ىنامألا عاستاو ء لذ ةدعبام الذ سانزلا ُُ هصاخو ءاجرلا قري 3

 نأ هيصويو . فافكلاب هايند نم ىضري نأو عنقي نأ ناسنالل ريخف . رقف هلئامب ال اًرقف ىنغلا ىلإ

 ناسنالا هبشأامو : رسي هعم رسع لكف م لوحتتو ليحتست نأ دبال اهنال هب لزنت ةدش نم رجضي ال

 : لوقيو . ماع لك اهم ىبسكيو قاروألا نم ىرعب ةرجعش نصعب

 كلضفأ كلذب انأف ىَرَوْلا نود امتد ىرهد سؤبلاب ىبصخ نإ
 لَدْيملا الإ نبنم قرتحمي مل اهلك ةراطعلا ريقاقع ىذه

 هنإف ةحئارلا بيطلا دوعلا وأ لدنملاب نوكيام هبشأ هنأب هسؤبل للعتيو ايضار سؤبلا لبقتي رهف
 نأو نامرحلا ركذ هراعشأ ىف ددرتيو . ةريثك ةراطع فونص نم راطعلا دنعام نود هدحو قرحي

 ءابدألا نم هلاثمألو هل لج نأ لوا 6 ءانلا هعفني الو هيدجبال 1 - لاملا ةلق ل

 اهنس نميهملا ىواس دقل الك  الطاب مسقُ قازرألا بسمنال

 ىَهلا تيطغُأ ٌدَّجلا تمرح اذإو ىّنملا تكردأ لهجلا تقزر

 6 هرمأ عوط امنذلا نآأكو ىمتيو لمايام لك هل ىرت لهاج نانثا هبأر ْق ضرألا لهأ نآكو

 . ميعنلاو ءارثلاو لاملا نم ةايحلا ريسك | هعم مرحو ظحلا وأ َّدَّجلا مرح ريقف ( ملاع وأ بيدأ ) لقاعو
 : لوّميو

 اذإف

 هر ا : - رو“
 امظع َّظَح هش ٌرمَغْلا قزر رهدب تملظ اذإ  معدب ريغ
 ١ هسا و 3 ساه رق / 7 .



 ملا ١

 شيعلاو قزرلا نم ىعيبطلا مهظح اولاني مل مهايند ىف نومولظم مهنأب نوسحي نم ىبساوي وهو

 حيحصلا شعنملا مسنلا نإ لوقيو . معنلاو ءارثلا نم ةحوبحب ىف نوشيعي نورومغملا اب ؛ متركلا

 نيمولظملل ةاساوملا ضعب كلذ ىق لعلو « دادضألا ةيمست نم املس ىعدي غيدللاو اليلع ىعدب

 : لوقيو .نيمورحملا

 جيبأو 2 ىببأ هدنع كرْبص 2 جرخم قيّضلا دعب نإ كَدْيَُ سا جا سر
 جرف نمحرلا اهلولح دنعو تلجو تمّظَع برك نم مكو

 ىأ نودو مربت ىأ نود شأحلا ةطابر نم دبال ذإ قيضلاو ةدشلا دنع ربصلا ىلإ وعدي وهو

 فشاك دبال هنأو « هتمحر ىف مكادلا لمألاو هللاب ماصتع الا عم « سأي ىأ نودو فعضو روخ

 ادبأ نوسأييال نيذلا نيرباصلا عم امئادل هنإو « بيرقل هجرف نإو تدتشا اهم لاوهألاو بركلا

 هلو « ةريثك حئادم - انمدق اك -- هراعشأ ىف اهلئاميامو مكحلا هذه ءارو ىرزحلا نبالو . هنوع نم

 : هلوق لثم نم ةعيدب تايبأ اهيف

 هراضن راظتنإلا نود كيتأيو هلاوت ٍلاؤسلا لبق نم كي

 ناك دقو ء ةدمج ةريثك تايبأ هلزغ ىفو « ءاقدصألاو سانلا نم ىوكشلا ىف ةفلتخم تاسأ هلو

 . اًدوحم انسحم ارعاش

 عيشتلا ءارعش

 حاّدقلا نوميم نب هللا دبع ةكرح عم ماشلاب ةيملَس ىف فرع هنأ عيشتلا نع انثيدح ىف انب رم

 ىلع قدصي امإ اذهو « فورعملا ةيليعامسإلا بهذمل ىعادلا ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نصتتنم ىلاوح

 ىناغلا عيشتلا ال « خيراتلا اذه لبق نوعيشتي اوناك ماشلا نم اًدارفأ نأ ودبيو . ةيعيشلا ةكرحلا كلن

 ةديصق نع هلوق لثم مامت ابأ نيثحابلا ضعب مهيف كلسيو « دصتقملا لدتعملا عيشتلا نكلو طرفملا

 : 2٠١ نومأملا اطاخم هل

 - دمحم لآ بح نيدي ماش ةفيرط كيلإ انهم 2 ىبليسوو
 ح
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 نومأملل كلذ لثم ىف ردصي نكي مل مامت ابأ نأ ىلإ لوألا ىسابعلا رصعلا انباتك ىف انبهذ دقو

 ىلإ بتك نومأملا نأ فورعمو . تيبلا لآل هركذب ةفيلخلل برقتي نأ ديري ناك امنإ عيشت نع
 . ةلاسرلا دهع ىف هفقاومو ىلعب ديشي رعاشلا لعج امث « رمعو ركب ىلأ ىلع ىلع ليضفتب قافآلا
 دجن ذإ مامت ىبأ عيشت نم حضوأ هعيشتو ةرجهلل "ا" ةنس ىوتملا ىصمحلا نجلا كيد هدعب اناقليو

 ىدحإ حاتتفا ىف هلوق لثم نم هعرصم ىكبتو نيسحلا بدنت قارمو تيبلا لهأ ىف اراعشأ هدنع
 هشارم )١( :٠

 ف بطلا 4 ىوس اياؤَرلا ب بتكلا هلو امدللال 9 عاب

 رمل ماس ّ صا 9 1 ف ريتا ّ " لق ناس

 بّركلا َرباقم ىباق  نكرت دق  رياقه االبرك قى  نيعاي
 حلا ةداسلاو ىلاعملا لهأ ةمطاف لآ ليلاهَبلا نسم

 "برس مد نم ضرألا تيور مكو فويسلا مهم تقرش مك

 ناك هنإ لوقي امك « اهب حانيو ماعلاو صاخلا دنع ةروهشم اهن] ةيثرملا هذه نع جرفلا وبأ لوقيو
 . الدتعم اعيشت ناك هعيشتف 0 (4) انسح اعيشت عيشتي

 ةيْمَلَس اهل ذختا ىتلا ةيليعامسإلا هتوعدو حاّدقلا ذنم الإ ىلاغلا طرفملا عيشتلا ماشلا فرعت لو
 ع رق ع

 لا ريغ 4 ماشلا ودب لا ةوعدلا هذه ل وعيش ةطمارقلا لحخاو ع أازكرم ةأيحو . صمح نم تبرقلاب

 باتك بحاص ىئاسنلا دجن ذإ عبارلا نرقلا لئاوأ ىتح لقألا ىلع عيشتلا نع ةديعب تلظ قشمد

 : هلضفي نأ ىبأف هلئاضف نم ىوُر امو ةيواعم نع هولأسف « عيشتي ناكو م." ةنس اهب ملي ننسلا

 ةلمرلا ىلإ بقرتي افئاخ قشمد نم جرخو . مادقألاب هوساد : لاقيو « دجسملا نم هنوعفدي اولازاف
 « عبارلا نرقلا علاطم ذنم بلحب ةيغاص اناذا امل تيقل - ةيعيشلا ةوعدلا نأ ودبيو .اهب تاف
 - ركذي هارنو . الدتعم اعيشت - ودبي امف - عيشتي ناكو 74 ةنس ىفوتملا ىربونصلا كانه اناقليو

 هيكبت نيسحلا ىف ثارم هلو « هدعب ةمامإللاب ىلعل مالسلا هيلع لوسرلا ةيصو نم ةعيشلا هب نمؤيام

 : 2 هلوق لثم نم اراح ءاكب

 )١( لئاس : برس . تصغ : تقرش (9) ءارعش وأ ضطلا بدأو ( ةفلتخما هتاعبط ىف) ناويدلا ,

 (بتكلا راد عبط ) ىفاغأ (4) ؟١/8.4 ربش داوحل نيسحلا ١4/51
 ءارعش وأ فطلا بدأ رظناو "95/4 ةعيشلا نايعأ (8) هركذي دصقي .ةيدابلا راجشأ نم .اضغلا رجش (؟)
 ”١4/7 نيسحلا بيسنلا رعش نابثكلا ركذو



 ءامسلا ممد لب ضرألا مع مد َتْفَرَه 'نيسحلا موي

 ءابخلا داوعأ لام د وحلا روقعملا اذ دم
 و ٠ ها

 ءرعلاب ىّلخم اناي رع  ولشلا حيرطلل  ُظبَم

 مجاه اهيفو ةيعيشلا هتديقع روصت ةيميم ةديصقب سارف وبأ رهتشيو « ةيمامإ ةعيش اوناك نييئادمحلا

 : ''هلوقب اهحتتفا ةيفاشلا ىمستو « اراح اعافد نيبولعلا نع عفادو افينع اموجه نييسابعلا

 مسيبس ثلا سو رت ُ لل رع ماا و - اج هت سو رق رق

 هللا لوسر لآ ىفو مصتهم ١ قحلاو مرتححم 2 نيدلا

 ىرقلاو ربيخل هتوزغ ىف هللا لوسرل ائثيف تناكو كبف ىلإ ريشي وهو « برحلا ةمينغ : * يفلاو

 ؛ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اهيبأ نع اهثرإ ىف تركف ءارهزلا ةمطاف ةديسلا تناكو . اوح

 اوك تباجتساف ( ةقدض هانتكرتام ثرونال ءايبنألا رشاعم نحن ) : هلوقب قيدصلا ركب وبأ اهرك ذف

 ى نلعيو . اتيب نيتسو داو ق ةديصقلاو . سارف وبأ اضيأ هل بيجتسي نأ ىغبني ناكو هيأرلا

 : ©" هلوق لثم ىف رشع ىنثالا مهتمتأ ركذيو « ىمامإ ىعيش هنأ ارارم هناويد

 ناطبسلا»و تنبل»و ىلع ّى  الومم ُىِْلا ٌدمحأ ىبفاش
 نايبتلا وذ نيمألا 6 قد اصلاو ملعلا رقابو ىلغو

 . 2 2 ري 0 2

 نارمُعلا ىذ تنارفغ الإ عمل يال موي ىف ئدهملا مامإالاو

 نسا َ لوسرلا اطبس هانباو بلاط ىبأ نب لع مهو 6 كويت رم تاسألا ق رشع انث الا ةئأللاو

 نيمألا ةئياو قداصلا رفعج رقابلا ٠ نباو رقابلا دمحم هتباو نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلعو نيسحلاو

 هلجنو ىداحلا ىلع هنبا مث داوجلاو قتملاب بقلملا دمحم هتباو اضرلا ىلع مظاكلا لجنو مظاكلا ىبسوم

كذ ةيناث ةعوطقم ىف مئاقلا هيمسيو ىدهملا دمحم هنبا مث ىركسعلا نسح
 رشع ىنثالا ةمئألا اهيف ر

 : ؟9هلئاق ىداحلا نب ىركسعلا ىلإ ىبهتنا ىتح

 موب ناويدلا (١؟) ىماس . د قيقحتو رشن ) ىنادمحلا سارف ىلأ ناويد )1١(

 . اهدعب امو 578/7 مجار () 48/6 ( ناهدلا



 اك

ِ 
 ىلع 3 لمح ىقح هر ملا مئاقلاو ىركسعلا ةنباو

 مئاق هنومسيو دوعيسو باغ هنأو تمي مل ىدهملا ادمحم نأ ةالغلا ةصاخو ةيمامإلا دقتعيو

 ىف اناقليو . ىلماعلا نيدلا ءاهب نع انئيدح ىف اليصفت رثكأ اضرع ةركفلا هذه ضرعنسو . نامزلا

 ىف هعيشت راثآ نمو « ىمامإ ىعيش وهو 455 ةنس قوتملا ىجافخلا نانس نبا ىرجملا سماخلا نرقلا

 َ ١7( هل وق هرعش

 قوقحلا»و كلزانمللا تّعّيضو  ىلايلا  ترّيغت دق  اولاقو
 وه ا مك ترو ريب 0#

 قس سس الا هتناودعالو املح رهدلا لحمتسا أه مسقأو

 2 3 سه مرق

 قيتع  ايندلا رثكأ  كلميو ىلع كدف نع  ٌدَرِي سيلا

 انركذ امك تركف تناك دقو كدف ثاريم نع ْتْدَر اهنأ ءارهزلا ةمطاف هتجوزو ىلعل ىمأي وهو

 ةملك تركو . ةيضار هل تباجتساو هم اهيبأ ثيدحب ركب وبأ اهركذو « اهئرت نأ ىف افنآ كلذ

 كلم هنإ : مالسإلا ةوعد ىف هلاومأ قفنأ ذلا دهازلا قيّدصلا نع لوقي نأ نانس نبا مف نم جرخت

 . اروزو اناتهب الإ لوقي نإ «ء ائيش كلمي مل وهو « ايندلا رثكا

 ةمجرتب هصخنسو « ةيمامإلا بهذمل عيشتي ناكو « انس هنم رغصأ ناكو مجاشك هرصاعي ناكو

 رعاشلا سوح نبا ىرجملا سماخلا نرقلا ىف ماشلاب ةعيشلا ءارعش مهأ ناك امبرو . ليلق اع
 ءارعش ةديرخلا هباتك ىف ىناهبصألا داعلا دنع هدعب اناقليو . ةمجرت رخآلا هل درفنسو « ىشمدلا

 مهرعشب ىنعي ال هنأ ريغ .ىرجطلا سداسلا نرقلا ىف اوشاع نوددعتم نويعيش نويماش

 ىفوتملا ىومحلا مُيَسق نبا مهنم .ةلحن وأ ابهذم مط حضوت املق تاعوطقم ضعب الإ ىعيشلا
 :'"!هلوق تيبلا لآ بح ىف دابعلا هل دشنأ دقو 04١ ةئس

 ريا

 ىَضْرَأ مهريغب تسسلف ىلع |ْتَقِلَع دمحم لاب ديو
 سا قس رظ حيك َ يلا |

 اضرف هدابع 2 عيمج ١ ىلعو مهبح | ىلع | هلالا لعج
 اضفَر مهبح 'اومسف | اًدَسَح ةقدانز نه كلذ  راثاف

 اضْعغب دمحم | لال ىونَي -0نم ةعافشلا وجري له تبجعو : 7 . 0 4 0 سمع

 )١( (ماشلا مسق) ةديرخلا (5) 2١ص ( توريبب ةيسنألا ةعبطملا عبط ) نانس نبا ناويد ١/م4
 ا/رخ



١1 

 ماسم لك ىلع ابوتكم اضرف هاري بح وهو « بح هلئامبال ابح تيبلا لال هبح نلعي وهو

 ؛ ةقدانز مهءادعأ ىمسي ذإ « ةضفارلا ولغ بحلا اذه ىف ولغي ناك هنأ ودبيو . هنيدل صلخم

 نبا هرصاعي ناكو . هبلق مهضغب ران لكات مه ضغبم ةمايقلا موي مهتعافش ىف ركفي نأ بجعيو
 ىعيشلا هرعش نم اًئيش وري ملو ”اعيشتم اًيلاغ ناك : داعلا هنع لوقيو 058 ةنس قوتملا رينم

 ناكو « ايمامإ ايعيش دضاعلاو زئافلا : نييمطافلا نيتفيلخلا ريزو كيزُر نب عئالط ناكو . ىلاغلا
 اهب حئادم هيف هلو ء ه6 ةنس ىفوتملا نييبلحلا ةدارج ىلأ ىنب نم نسحلا كلملا ةقث هيبرقم نم

 ىف اهلثم ةيمامإلا ةعيشلا بهذم قنتعت تناك هترسأ نأ ودبيو « 29 ةعيشلا دئاقع ضعبل تاراشإ

 ريَمُن نب ناسح قشمدلا ةلقرع ةديرخملا ىف ةعيشلا ماشلا ءارعش نمو . اهنطوم بلح لهأ لثم كلذ |
 : ""ةهلئاق هعيشت اهيف ركذي ةليوط ةعوطقم داعلا دشنيو 6117 ةنس قوتملا

 ديزي مامرلا نس نم تسل  نْيَسُح مامإلا ةعيش نم انأ
 لظنو . ةيرخسو امم مامزالا هامسو « هتفالخ مايآ نيسحا لتق ىذلا ةيواعم نب ديزي ديريوهو 03

 دنع دجنام وحن ىلع تببلا لا حدمت وأ نيسحلا ىكبت راعشأ ىلإ عمتسن كيلاملاو نييبويألا نمز ىف
 افراذ نيسحلا ايكاب هناويد علاطم ف اناقليو « ةرجهلل 5١6 ةنس ىفوتملا قشمدلا ىروغاشلا نابتف

 : ؟؟؟|دشنم اًراردم عمدلا هيلع

 ءام جزامي) امد ئتلقمه نم  حءاروشاع | مويب حسأال مل

 ءالبو هبا اير ىَوَح الْيَق الركب نيسحلا َلِتق هب اوي

 . فورعم وهام وحن ىلع نيسحلا دهشتسا هيفو « مرا رهش نم رشاعلا مويلا وه ءاروشاع مويو
 ديشي اهيفو ؛« هاضرو هللا وفع المؤم اهمظن هنإ لوقي تيبلا لا بح ىف ةليوط ةديصق نايتفلو

 ىلع ةديجملا هتاراصتناو بلاط ىبأ نب ىلعب هيونتلا ىف لسرتسيو :: قربكلا ةيدمح ا هتلاسرو لوسرلاب
 عجفملا نيسلا عرصم نع ثيدحلا ىف ضيفي مث « هفشقتو هدهزو هملعب هونيو مالسإلا ءادعأ

 : (9هلوق لمع

 التق اًوُلُش (البدكب» كانه  ىّحضأ ةادغ نْيَمُحْلل ىفُيل

 )١1( ةديرخلا ١/"/ ص ( قشمدب 1

 ةديرخلا (؟) ١58/9 )  )8ص ناويدلا  58٠ناسنالا نم وضعلا :ولشلاو

 )*( ةديرتلا ١/ 01توللا نع ةيانك « ءالشأ عمجلاو م

 ةيبرعلا ةغللا عمجم عبط ) ىروغاشلا نايتف ناويد (4)



 ")هليوعلا ةايالو تلعأ دقو 2 ىكانملا ُسْوَد ُهَّمْسح قري
 اللغ اؤورأال» اًوَوْلأالط هيلع اوفطع اف امظ اكش َ 0 2

 الي وط اًئسمز هرْغن لّسقو (اًيسح»  هامس هللا لوسر

 هيورت ثيدح ىلإ ةراشإ ءاسكلا وأ ءابعلا باحصأو نيسحلاو ىلعب اراركتو ارارم نايتف مسقيو
 نسحلا اههعمو ةمطافو ىلع لخد » : تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوز ةملس مأ نع ةعبشلا
 لعجو « ىرخألاب ةمطافو هيدي ىدحإب ايلع قنتعاو اههلّبقف هرجح ىف لوسرلا اههعضوف نيسحلاو
 ناك لب هعيشت ىف اًيلاغ نابتف نكي ملو . «رانلا ىلإ ال كيلإ مهللا : لاقو دوسأ ءاسك اعيمج مهيلع
 . ©)املاو نيسحلاو لع ىف هلوق كلذل دهشي ء الدتعم

 2 2 لس ا مه 0 رم لا 7 ىو م : ه رب ص
 اتقوو ةااصلا صرف (><رسو هاك مهر ييخ ىضحبب ادبا مهوها :

 لب « ةعيشلا ةالغ لثم رمعو ركب ىلأل اضغبم تببلا لآ بحي مل هنأ ةالصلا ضاف هبرب مسقي وهف
 . ةفلاسلا هتديصق كلذب دهشت اك ءرثكأو ديزأ مهل هبح ناك نإو عيمجلا بحي وه

 امو « ايعيش ناك : تاوفلا بحاص لوقيو 7١5 ةنس ىفوتملا ىعادولاب كيلاملا نمز ىف قتلنو
 . (9 هلوق كلذ ىلع لدي

 ىرظان َةَلْقُم َروشاع ىف تلّشكف ةوق نيعلل ّلحكلا نأب تعمس
 رتاوبلا رح ءاملا نود هوقاذأ ىذلا لع عومدلا حص لع ىوقتل

 نيسحلا ىلع اهفرذيو عومدلا حسيل نيسحلا عرصم ىركذ موي ءاروشاع موي ىف لحكت دق وهف
 ولغلاو ضفرلاب همهتي هي رصاعم ضعب ناكو « عطاوقلا فويسلاب اهيستحي ءام ةعرج كنود هولتق ىذلا
 : (47 لوقي كلذ فو , نعللاو ٌبسلاب همهتي نم ىلع ايحنم كلذ ركني ناكف عيشتلا ف

 دْضَق هلا ًلضأ ىنمه << دأ ضفرلاب ىذلل لق رس
 "هدو هاَنبأ نيحِيش .: لا نّعلأ ئضفار انأ

 ةلك اشلا هذه ىلع ىعيش رعشب قتلن لظنو . هموصخ ىلع امكبت ىضفار هنإ لوقي هنأ حضاوو

 7ره/ا١!
 تاوفلا (4) , هترسأ ءاسن : هايالو . ليخلا : ىكاذملا

)١( 

 هم ص ناويدلا
 نزولا ةحبصل ءاملأ ة5لشسم ةايأ 222)

20١ 

 ؟اب/7 ركاش نبال تايفولا تاوف
 ظ

)9( 



 ل

 "7 شيورد ذئنيح هعيشت نَظي نممو « نييناؤعلا مايأ ىف اضيأ لب ٠ بسحف كيلاملا مايا ىفال
 ربكأ لماعلا نيدلا ءابب وبأ وهو لماعلا دمصلا دبع نب "7نيسحو ٠١١84 ةنس ىوتملا ىولاطلا

 . ليلق اع هل مجرتتسو 2( ككلمح ةسامر,الا ءارعش

 "' مجاشك

 هطبضو . مجاشك هبقلب رهتشا كهاش نب ىدنسلا نب نيسحلا نب دمحم نب دومحم حتفلا وبا وه

 باهشلل صاوغلا ةرد حرشو سوماقلا حرش سورعلا جات فو « فاكلا مهب سوماقلا بحاص
 فاكلاف « هتاعانص ىلع لدت تاملك لئاوأ نم بكرم بقللا اذه نإ ليقو « اهحتفب هنأ ىجافخلا

 فو « نغم نم وأ مجنم نم مملاو ليمج نم مجلاو بيدأ نم فلألاو رعاش نم نيشلاو بتاك نم

 . (حيلم باتك ءانغلا ىف هلو اينغم ناك هنأ :٠ بادآلا رهز ليذ

 دنع مامرالا مظاكلا ىبسومل هتمجرت ىف ناكلخن نبا لوقيو ديشرلا سرح نم ىدّْنّسلا هدج ناكو

 دثنيح هنع نقلت امبرو « كلهاش نب ىدنسلا هسبح ةدم ىف هب لكوملا ناكو » : ةيمامزالا ةعبشلا

 نم ديشرلا ةافو دعب ىدنسلا حبصأو . هتيب ىف خيراتلا اذه ذنم ةديقعلا تيقبو « ةيمامإلا ةديقع

 كلشي ذإ اهيف هدعب هترسأ تيقبو « اهب قوت امبرو « ماشلا هالو هنإ لاقيو « نيمألا ةيشاح رابك

 دلو هنأ انظ نظنو . نيطسلفب ةلْمّرلا ةدلب هتبيبش ىف نكسي ناكو « ماشلا ءارعش ىف مجاشُك هديفح

 ٌبيح لصوملا ىلإ ةركبم نس ىف اعيمج ماشلاو ةلمرلا حرابيو . ةرجهلل 764٠ ةنس ىلاوح هيبأل

 نيب ارارم لصوملا ىلو دق ناكو « ةلودلا فيس دلاو نادمح نب هللا دبع ءاجيملا ىلأ ةمدخم قحتلا

 نيبو هنيب ةصاخو ةدوم تالص كانه ءارعشلا نيبو رعاشلا نيب تدقعنا ابو "1١و 5817 ىماع

 دادعإ ىلع فرشي ناك هنإ لاقيو « بلح ريما ىنادمحلا ةلودلا فيس دنع لزنيو . نييدلاخلا

 لسرأو © ةرف اهب ماقأو رصم لزنو . اليوط هدنع ثكمي مل هنأ ودبيو ْ هتبتكم ىلع وأ هماعط

 فرش' نبا لوقي ايكرانيد فلأب اهيلع هباثأ هحيدم ىف ةديصق بازلا ريمأ ىلع نب رفعج ىلإ ذئنيح

 . توريبب عوبطم هناويدو « هرعش نم ةريبك ةفئاط ىريرحلا اهدعب امو 7/١" ابلألا ةناحير 1 )١(

 نبا ىف مظاكلا ىموم ةمجرت هدج ىدنسلا ىف عجارو 85/7 تانجلا تاضورو 7؟5/965 ةعيشلا نايعأ (؟)

 فارشالاو هيبنتلاو "9/8 ظحاجلل 'ناويحلاو ناكلخ داعلا نبال بهذلا تارذش هرعشو مجاشكف رظنا (*)

 ص ابروأ ةعبطو ”7٠١ ص ( ىواصلا ةعبط ) ىدوعسملل ىللاعثلل لخستنملاو 655/١ ىطويسلل ةرضاحلا نسحو ما//#

 ١452002 هز ليذو قاوريقلا فرش نبال مالكلا مالعأو القا” ص
 تائماقلل هحرش ىف ىثيرشلا هل ركذو ٠١7 ص بادآلا
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 . دشني وهو اهيلإ داع مث ماشلا ىلإ رصم كرتو ؛ ىناوريقلا

 اراد ىل رّصضِم تداعو تدع نآلف  يىتقّرَوي رصم ىلإ قوش ناك دق

 لعلو 56١ ةنس لب ليقو 8٠" ةنس قوت ليقف « هتافو خيرات نع ةفلتخم تاياور ىَوَرُتو
 . حيحصلا وه ريخألا خيراتلا

 تايرمحتو ءاجهو ىوكشو ءاثرو حيدم نم ةفورعملا ةفلتخلا ضارغألا هرعش ىف لوانتي وهو

 هيف باتك هلو درطلاو ديصلا ىف ةفلتخم راعشأ هلو . ةراضحلا تاودأو ةمعطألاو ةعيبطلل فصوو
 ك- امإ ايمامإ ايعيش ناكو . ناروشنم امهو ميدتلا بدأ ىف باتك هل اضيأو « دراطملاو دياصملا هامس

 هاورام كلذل دهشيو « اهقانتعا ىلإ هتعفد ةلحنلل ةساردو هنم الالقتسا امإو هتيب لهأ لثم - انلق

 : هلوق نم - هاورام حنص نإ + بوشا رهش نبا

 دجملا رقابلا»و داّجسلاو ةاطبسو .ٌردّيَحو لوُثيلاو ىعيفش ىّنبن

 ىدهملاو نييركسعلاو اضَرْلا لجنب 2 دمحمب اضرلاب ىبسومب فعلا

 ىنثالا وأ ةيماءإلا ةمثأ هدعب ىلاوتيو « ىلع مامإإلا : رديحو « ءارهزلا ةمطاف ةديسلا : لوتبلاو

 ىلع : داجسلاو « هللا لوسر اطبس هانبا نيسحلاو نسحلاو « ىلع : امامإ رشع انثا مهو ةيرشع

 ىدانملا ريغ ىف مخرتلاو « همّسق ىف رفعج مرو « دمحم هنبا رقابلاو نيسحلا نب نيدباعلا نيز

 . دمحم وه دمحمو « هنبا اضرلا ىلع وه اضرلاو « عباسلا مامإلا مظاكلا ىسوم وه ىسومو « ذاش

 وه ىدهملاو نييركسعلا امهامس دقو « ىركسعلا نسمح اف ىداحلا ىلع هيليو « اضرلا لجن داوحلا

 كك - مجاشك اعيمج مهامسو . ةرجهلل 7١١ ةنس ىلاوح ايبص تام ىذلا رظتتملا ىدهملا دمحم

 هعيشتب -- نيتيبلا مظان هنأ حص نإ - عطقي ام , هبر دنع هل ءاعفش مهذختاو هيتيب ىف - انيأر

 . ةيمامالا ةلحن هقانتعا وأ هتيمامإو

 ىف هلآ نم هعم اولتق نمو نيسحلا اهالوأ ىف ىكبي « ةليوط دئاصق ثالث مجاشك ناويد ىو

 : اهعلاطم ىف الئاق ءالبرك
 رزق ا را 0س 9 لق مس رح 2 0

 هحئاوج مههح اتجن هللا 5 وسر ا .نيح رهدلل سوب أي
 . ىو ٍس 5 شا رت لس 1

 هحئابد مو ىلجت مَ مهموب ءاليرك | ق ملظا

 17 ةحاور وأ هيداوغ مهن ةفراش لك ثيل غلا حرب ل

 )١( ليستو ىداوغلاو . سمشلا هلصأو مويلا انه ةقراشلا .

 بصت : ىنمهم . ءاسعو احايص ةرطمملا بحسلا : حئاورلاو
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 .هحراوج  ةحورحم 2 هللا 04ل وسر تنب نبا هلح ىَرَن
ٍ 

 هحئالط مهب 2 ىدامت  ناز“0-1- -ىأ  حسئالط هناوشن قيسو

 ىمسيو « هعم هلآ ضعبو نيسحلا لتقل ةعولو ىَّسَأ -وحنلا اذه ىلع - ضيفت ةديصقلاو

 نأ ثيغلا هل وعديو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبسل رثأتلا نم ديريام لك غلبيف « احيذ كلذ

 ةعاشب روصيو . حيرجلا رهاطلا دسجلا اذه مغ ىذلا ىرثلا ىلع موي لكوأ ةقراش لك ىمهي لظب
 ىتل لبوالا باصأ دقل ىتح « تاييْعم تاكهنم تيبلا لآ ءاسن هوبكترم قاس نيح ممثلا ناودعلا

 ىلا نب ىلع نع ثدحتيف ةديصقلا ىف ىضميو . لالكلاو داهجإلاو ءايعإلا نم نبباصأام نّتلمح

 لهسيو . ةرحخازلا همولع نع ثدحت ايك « هتلاسرو مالسؤإلل هتامدخو هسايو هتعاجشو بلاط

 : مهنع انثدحت نيذلا ةسمخلا ءاسكلا لهأل هبح نالعإب ةيزمه ىهو « ةيناثلا ةديصقلا مج اشك

 نم ةعيشلا هدقتعيام ركذيو . نيسحلاو نسحلا : هانباو بلاط ىلأ نب ىلعو ةمطاف ةديسلاو لوسرلا

 . ةيوام مولع رحب هنأو ةمج تازجعم هل نأ ركذيو « مج يدع ى ىلعل ةمامإالاب ىصوأ لوسرلا نأ

 : لوقي ردب ةوّرغ ىف مهالتقل هيف اورأث نييومألا نأو نيسحلا ءاكب ىف ذخأي مت

 ءاليزك ىف ُموقلا رك دقل مهرب ىف موقلا رك نأ
 ءالبلل  ميظع نهب ّلَحو قطصملا | مرح | تكِتش اهب

 ءاماالاك مهءاسن اوزاحو دييعلاك مهاجر اوقاسو

 ءاكبلاب ماعظأ عيشل  اًدهاش مِهُدَج ناك ولو

 تيبلا لا ءاسن ةمرحل كته نم هيف ناكاامو ءالبرك موي لوهل اهفصو ىف ريتأتلا ةغلاب تايبألاو

 ولو « ةعاظفلل ايف « ءامإلا قوس ءاسنلا اوقاسو « ديبعلا قوس مهوقاسف لاجرلا امأ ء مهلاجرو

 عافد « ةيناث ردب ةوزغ داعأل لب « مجاشك لوقي امك عومدلاب ىتكاام ةاسأملا هذه لوسرلا دهاش

 . هلاو هطبس نع

 ؛ اعيرس امالإ ءالبرك ىف مهباصأامو تيبلا لآو نيسحلاب ةثلاثلا ةدصقلا ىف مجاشك مليو

 : الئاق هلئاضف ىف لسرتسيو « لطبلا داوجلا « لوقي ايك ءايصوألا ديس ىلعل اهدرفب نأ دارأ امنأكو

 ه رع رك م عا ف رع ١ 0 ع

 لعشلاب ىدهلا ىمرت ىهو هب لالصضلا ران هللا افطا مكو
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 تحنج دقو هيلع ُهَسْنَش انقلاخ ٌّدر مكو

 لبولا بارغ َبرض نيّدلا ىلع تافهرملاب َسانلا برض مكو
 هيف لاق ىّيح « هريغل وأ هل ضرعت ةلكشم ىأ ىف لصافلا مكحلا ةفرعم ىف اههلم ىلع ناك افحو

 ءادعأ ةفهرملا فويسلاب برض مكو « مالسإلا هب هللا زعأ مكو « اهل نسح ابأ الو ةيضف : رمع

 كلتف بورغلل حنجت نيح هيلع درت تناك سمشلا نأ امأ . لبالا بئارغل برعلا برض مالسإلا

 ىلع ليضفت نم ةديصقلا ىف همعزام اناتهب اهلثمو « ناتبب ىه لب « اهنع ىنغ ىف ىلع « ٌةغلابم
 ةفيلخ نوكي نأ .ىصوأ لوسرلا نأل هنم ةفالذلاب ردجأ ناك هنأو قيدصلا ركب ىلأ قوف تاجرد

 هب دتشا نيح سانلاب ةالصلا نع هاّحن لوسرلا نإ لاقف «٠ قيدصلا ىلع هناتبي ىف ىدامتو . هدعب

 حبصلا ةالص نم ةيناث ةعكر امئؤم لوسرلا هب ىلصو « ةالص ةرشع عبس سانلاب للص دقو « ضرملا

 رتاوتم كلذ لكو . « هموق نم لجر هّمْوي ىتح ئبن ضَبَقُب مل : لاقو ةيقابلا ةعكرلا لص مث
 لجحخ ريغ - وجهي نأ لب « ةمئاللاب ىحني نأ ثبليالو . هنوركني ةعيشلا ةالغ نأ ريغ فورعم
 ةوزغ ىف هيلإ لآأمو لوسرلا ثاريم ىف اهقح ةمطاف ةديسلا اعنم امهنأل « رمعو ركب ابأ - حتسمالو

 اين الا رشاعم نحت ٠ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقب المع كلذ ىف اعدص امنإ امهو « ري

 . هعيشت ق هولغو مجاشك عيشت : ىلع لديام هلك كلذ ى لعلو « هقدص هانكرتامو ثرونال

 ربع

 ه1

 ١ سويح نبا
 نم ليلق ريغ ءىش ىلع سويح هدج ناك « « قشمللا سويح نب دمحم نب ناطلس نب دمحم وه

 تنب همأ تناكو . رعاشلا نمز ىلإ هدعب نم هونب اهراوت ةمخف اًروأد ق قشمدب دش هلعج ام ءاغلا

 هيبآل دلو . هلاوخأو همأل ةدج نع ملعلاو ؛ هئابأ نع ءارثلا ثرو دق وهف ء قشمد ةطوغ ىضاق

 نبا هلاخ مهتمدقم ىو ءاملعلا ىلإ فلتخي ذخأو نآرقلا هتادل لثم ظفحو "44 ةنس قشمدب

 كانه مهنيواود ىف افظوم ناك هابأ نأ ودبيو «رصمل ةعبات ذئنيح قشمد تناكو « ىناسغلا ىدنجلا

 ةنسل هيبأ ىلع افيض لزني ئريزّدلا نيكتش ونأ ىمسملا ىمطافلا هللا رمأب ميكاخلا داوق دحأ دجن ذإ

 .٠ تحتفت رعاشلا ةيهوم تناكو . 577 ةنس ىح 47١ ةنس ق قاما اك اح دعب ايذ دوعيو 0

 نيدلجم ىف هرشنو هققح دقو مدرع ليلخل هناويد ةمدقمو 53 ناكل نبا هرعشو سويحح نبأ ىف رقنا 010 ٠

 ( قشمدب ىرعلا ىملعلا عمجملا عيط ) قاولاو 9/*8 (ناهدلا ىماس .د رشن) بلحلا ةديزو

 ال78 بهذلا تارذشو ؟1/9/“ ىهذلا ربعو 18/6
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 نم معئاور هيدهي رعاشلا « ةميظع اياده هبحاص ىدبي امهنم لك ذخأو امهنيب ةقيثو ةلص تدقعناف

 ةلودلا رصان هدعب قشمد ىلوتيو . ةليزج الاومأ هيدبي ىربز ّدلاو « ةديصق نيعبرأ تغلب هحدم

 ةنس ىتح ىنادمحلا نيسللا نب نسحلا  55٠نب ةرديح قشمد ىلع هفلحيو حئادم رشع هيف هلو
 ىف هجتا هنأ ودسو . ةدحاو ةديصق همف هلو 468 ةنس ىّتح ةعطقتم ارارم ىلوتيو « حلفم نب نيسحلا

 نم رصنتسملا ىمطافلا ةقيلخلا ريزو ىروزايلا ىلع نب نسحلا مزلف « ةرهاقلا ىلإ هتنيدم ىلع هتيالو

 ةنس ىلإ 447 ةنس  56٠اهضعبو ةرهاقلا ق هيلإ اهمدق اهضعب « ةديصق ةرشع ىدحإ هيلإ مدقو

 لزعو نيتديصقب هحدف ىبرغم لا رفعج نب دمحم جرفلا وبأ هدعب ةرازولا لوو . قشمد نم هيلإ اهلسرأ

 ةدحاو ةحدمب هدعب ريزولا حد اعيرس .

 ةيمطافلا ةلودلا ةالو رعاش سويح نبأ ناك اددع نيتس نم رثكأ غلبت ىتلا تاونسلا هذه ىو

 ةرهاقلا ىف رومألا برطضتو « مهحنادم ىف اهتديقع نع ردصي ناكو اهئارزوو ةيليعامسإلا

 هسفن ىلع رعاشلا ىشخو قشمد ىف بارطضالا دادزا اذإ تح اهءازإ رعاشلا تمصيو « قشمدو

 ىلإ 554 ةنسل اهنم رجابيهانيأر اهيلع نييليعامسإلا نيمطافلا ءادعأ نيينسلا ةقجالسلا ءاليتسا نم

 نأ هحصنيف رزيش نصح بحاص ذقنم نب ىلعب اهيف هؤاقل فداصتيو « اهتالو راع ىنبو سلبارط
 بلغي ناكو « ليلظلا لظلا هدنع دجيس هنإف بلح بحاص ىبسادرملا رصن نب دومحم ىلإ هبحصي

 ىلع مدقو « ةحيصنلا هتيبلت نم اًسأب رعاشلا دجي ملق . ةيمامإلا ةعيشلا بهذم كانه سانلا ىلع
 هيف هحنادم ىلاوي رعاشلا لازامو « رايد ىلا هاطعاو ةعيدب ةديصقب هحدش «رصت نب دومحم ريمألا

 لزجي ىضف ءرصن هنبا هفلخو . هيلع هاياطع ىلاوي وهو ارشع تغلي ىّتح 450 ةنمل هتافو ىلإ
 هوخأ هدعب لوو « دئاصق رشع « اماع تناكو « هترامإ ةدم هيف هحنادم تغلب ىتح ءاطعلا ىف رعاشلل

 ايلوتسم سادرم لآ ىلع 41/7 ةنسل ليقعلا شيرق نب ملسم ىضق ىح هل هءاطع ىلاوي لظو قباس

 : اهيف هل لوقي ةتانط ةديصقب سويح نبا هحدمو « بلح ىلع مهم

 ملا لبق هقورعب ىَدَنْلا ىرَجو هقوسب مانت قمن ىذلا تنأ

 نأ ف بيرالو . اماع نينامت وحن نع سويح نباأ.قوت ةنسلا سفن قو « رانيد فلاب هزاجأو

 كلذي رهاجي هارنو « سادرم ىنب وحن ههجو ىَلو نيح ةيليعامسإلا هتديقع نع فرصنا سويح نبا
 : ةلثاف

 2 . ِ 2 م عل سا كه ه0 0 0 ا
 بلح قي ىرلا ىلاقس عوت ادق انمز قداح رصخب كوب لكو

 ب
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 دق ناكو « بلحم هل ةمخف اراد ىنيي هلعج امم « ةمخض اهعن هيلع اوغبسأو - ناكلخ نبا لوقي

 : اهياب ىلع بتك

 سادرم لآ نم  ةمعن ىف اه  انشعو  اهانيَتَب راد

 سانلا مم سانلا متصي اذكه الأ ايندلا ىنب * |

 داشنإ ىف هنذأتسا مهتلود لّيقعلا شيرق نب ملسم لازأ نأ درجمبف هوعنصام مهعفني ملو
 ةالول هحنادم ىف ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةديقعلا مهلتسي نيتسلا نس ىلإ لظ هنأ دكؤملا نمو . هحيدم

 نع انثدحم دقو ناطلسلا ىوذل ءاير امإواهب عانتقا نع امإ ةرهاقلاب مهئارزوو قشمدب نييمطافلا
 اهتدابم انحضوأو ( تارامالاو لودلا رصع »و «ىناثلا ىسابعلا رصعلا » انيباتك ىف ةلحنلا هذه
 حملاعلا خيرات نأ نومعزي اوناكو « اهل اًركرم ةاتح نم برقلاب ةيملس ذختا حادقلا اهتيعاد نأ فيكو

 هتعي رشب خسني ىذلا قطانلا مامإلا مهعباسو ةمنألا نم ةعبس اهلثع ةقلح لكو تاقلح ىلإ مسقنب
 غلابيو ىنارونلا توهاللا ةيف نكي حبش وه لب « ايدام اممج سيل مامإلا مسج نإ اولاقو . عئارشلا
 اوفضأو . صلاخ ىنارون وهف « رادكألا هبوشتال فافش وفص مامإلا نأ معزيف مهئارعش ضعب
 كلذ ريغ ىلإ نوكلا ىرّبدمو دوجولا ةلع مهولعجو مهّتمْنأ ىلع ميركلا نآرقلا ىف ىنسحلا هللا ءارسأ
 5 7 37/ ةنس ىربزدلل هح لم سوح نبا سبق ئدايملا هذه نمو . طرفملا مهولغ روصت ئدابه نم

 ْ : هللا نيدل رهاظلا هيبأ دعب ةفالذلا ىلو نيح رصنتسملا حيدم ىف هلوق

 (3 اطغ اهرشت نم اندلا ٌرْشت لظو  اَرَسَي ىَدّلا حير هتفالخ تم
 رز 5 5 ٠ 6 ىلا ّ و

 0 سفوأ ” نم ىلع ٌدَد ُسانلا»و مهل ةدوهعلا ُهّللا ذخأ ىلأل ٌمُه
 ساق 8 لاا مس رت 8 تكسو 5 و سا ع

 ارجحلا قطنتْست هنأ ىلع افصو امجب طيحي الط هءالا نإو
 1 َّق . - و نأ سا

 اركتفم سانلا عيمج نم رخافل تكرتاه " سافنالا ددع بقانم

 00 . ةذفاثلا . ايند عمج : اندلا « بيطلاو ةبيطلا
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 - نييليعامس,إلا معزي - ةمنألا ىف لقنتملا ىرونلا توهاللا ىلإ ريشي ىناثلا تيبلا ىف هنأ حضاوو
 ةلع مهنأو ملاعلا قلخ لبق مهتعاطب ادهع سانلا ىلع ذختا هلل نأ معزيو . رصنتسملا ىلإ ىهتنا ىّتح

 فصو اهب طيحي ال همعنو رصنتسملا ءالا نإ لوقيو .:مدآ مهيبأ بنذ رفغي مل مهالولو « دوجولا

 ةمئألا ىف رونلا لقنتو نيملسملا ثايغو رصعلا مامإ ركذ نم سوُيَح نبا رثكيو . ىعلا هللا ءالآ اهنأكو
 : هدئاصق ىدحإ ق ىريزدلل لوقي « ضرف مهتعاط نأو

 رو 8 ِ 20 ِ هلا ساهل

 ادعسو ىرولا قى امش  اللعح هوالوو ْ هنايصع نم فيشسأب

 ريزولا حيدم ىف هارنو . هاصع ْنَم راثلا بطح قشلاو ىمطافلا ماهلا عاطا نم كيعسلاف

 فورعملا ىروزايلا ريبدت هل ةيلاد ةديصقل اعوضوم لعج دقو قارعلا ىلع ارارم هضرحت ىروزايلا

 ةفيلخلل امهيف هتوعدو لصوملاو دادغب ىلع هئاليتساو 4548و 541 ىتتس ىف ىريساسبلا ةنتفل

 : هللا رمأب مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلل لوقي اهيفو « يمطافلا
 رآلا

 ٌدوكألا ةدادغبب هقةباغو اكلم قافآلا ىعّدل ةبجع

 دوديالو ضايحلا نع داني 200يضار نوحلب يفلْكَتْسُم نِمو

 نم ةدلد َْف سيل داراغصلاو لذلاو ىزخلاب يصري هنأو 4 دادغب زواجتم.ال هكلم نأ كيري وهو

 ىمطافلا ىليعامسإلا كلفلا ىف رودي لازيامو . كبل ٌرْحَط قفوجلسلا كلملا عم ءىش ناطلسلاو مكحلا

 ىمطافلا ةفيلخلا ةبطخلا عطق ناكو ىسادرملا رصن نب دومحم دنع بلح لزني ذإ نيتسلا نس ىتح

 : أبف لوَش ةدسلم هدشناف هلأ رمأب م“ اهلل بطحتو رصتتسم ا

 85 مار ها ًّ . ع هاد صا ع 2 8

 اليطعتلا ىار م كلضف تاسنإ ىأار ىّتح تحضوا ةلدألا كلو

 3 7 8 يس .٠ م 96 ع

 اليوت هل  اوفرعام ىأرلا ىف ابهذم  مهنع ةتقرش ناب اورغ

 يك « ةمتالا ةدارإ ذافنإو هللا ةدارإ ليطعت ىلإ نوعدي مهنأو نييمطافلاب ضّرعي, نيتيبلا ىف وهو

 نلعي نا ديري هناكو « مهئاوهأو مهتديقع بسح ميركلا نآرقلا :ىف ليوأتلا ىلإ ةعساو ةوعد نوعدي

  ةعاصتلاو ةلازحلاو ةبالصلاو ةوقلاب زاتمت سوُيَح نبا راعشأو . نولمغم نولاض مهنأو مهنم هٌؤربت

 . طارفإوا فارسإ نود ةيعيديلا تانسحما انايحأ اهيف .مدختسيو
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 ىلماعلا 27 نيدلا . ءاهب

 ىعيشلا ىمامإلا بهذملا ءاهقف نم هوبأ ناك ء ىلماعلا دمصلا دبع نب نيسح نب دمحم وه
 ىف ةاره ىّتح اهيف لغوأو اهنادلب نيب لقنتف ناريإ ىلإ لحر مث « نانبلو ماشلا نادلب ىف لقنتي
 ىف نيدلا ءاهب هنبا هل دلو دقو 485 ةنس اهب فوت ثيح « نيرحبلا » ىف ماقملا هب رقتساو . ناتسناغفأ
 ةيناريولا دالبلا باجف هيبأ لثم ةلحرلا هيلإ تسحو « ناريإ ىلإ هعم هيحصو 887 ةنس كيلعب

 ةيبدأ ةعوسوم وهو « نيريبك نيدلحي ىف روشنملا « لوكشكلا ه هباتك فلأ اهبو رصم رازو . ةيبرعلاو
 ةيوغللاو ةينيدلا تاساردلاو ىوبنلا ثيدحلا ىف هفراعم ضعب لق وأ هفراعم نيدلا ءاهب اهيف ضرع
 قوذ ىلع لدت ةريثك راعشأ نم هيفام ىوس ةيكلفلاو ةيسدنهلاو ةيفسلفلاو ةيلازتعالاو ةيفوصلاو-

 ىقلأ ةيبرعلاو ةيناريالا دالبلا ىف هتالحر نم ةنس نيثالث دعيو . ( ةالخما » هباتك هرارغ ىلعو . ديج
 ةخديشم ه'الوو «ء هيلع هقادعإ نم رثكأو سايع هاش اهناطلس هبزقو ؛ ناهفصأ ىف هرايست اصع
 ةقادص تدقعنا رصمب هتماقإ ءانثأ فو . ةرجهلل ٠١1 ةنس هتافو ىتح ناهفصأ ىف ةيمامإلا ءاملعلا
 . قشمد ىف ىئيروبلا نسحلا نيبو هنيب ةقادص تدقعنا لثملابو ىركبلا نسحلا نب دمحم نيبو هنيب

 ىلإ و « اريبك ايمامإ اهيقف حبصي نأ ىلإ ىمامإلا بهذملا زكرم ناريإ ىف هتأشنو هيبأ ةيمامإ هتايه دقو
 لوصأألا ىفو ريسفتلا ىف ةريثك تامتلْؤم هلو « ةيسرافلاو ةيبرعلاب بهذملل جاجحلا ىف ايتك فلؤي نأ

 | ظ  اعدبم ارعاش ناكو ء كلفلا قو ةيبرعلا قو هقفلا قو

 ةيسرافلابو ءررحم بذهم ىسرافلاو ىبرعلا نيناسللاب هرعش » : ىجاقخلا باهشلا لوقيو
 'ةحفن ىف ىبملاو رصعلا ةفالس ىف موصعم نياو'ةناحيرلا ىف ىجافخلا هل دشنأو (ريكأو نسحأ

 ظ هل دشنأو « ءاثرو احيدمو ارمخو الغ : ةفلتخم اضارغأ لوانتت ةريثك اراعشأ رثألا ةصالخو ةناحيرلا
 : ناكو . لاغ ىمامإ وه لب « بسحف ايمامإ سيل هرعش ىف وهو . ةددعتم تايعابر هومجرتم
 قتحخا امنإو ؟58 ةنبم ىلاوح تمي مل رظتنما ىدهملا ادمحم رشع ىناثلا مهمامإ نأ نودقتعي ةيمامالا
 ىلع مهئالع نم ةوقصلا صعب نأ نونّمؤيو ءنامزلا متاقو تقولا "'مامإ هنومسيو « دوعيسو

 )١( ,.؟4/* ةعبرذلاو ه9 تانجلا تاضورو نبال رصعلا ةفالس هرعشو ىلماعلا نيدلا ءابب ىف رظنا 5

 ىجافخلل ابلأل ةناحيرو 584 ص موصعم ١/ 7١17ةب رسشع ىنثالا ةيمامإلا دنع تقولا مامإ ىف مجار (1؟) ةحبفتو

 ةرهاّقلا عيط ) رييست دلوجل مالسإلا ىق ةعيرشلاو ةديقعلا (ىيلتللا ةعبط) لوكشكلا هباتكو 8431/8 ةناحيرلا (
  147 1اهدعي امو "45 ع18)! ص 6 40/7 رثألا ةصالخو ةقرقتم عضاوم ىفو



 اوال

 ع هرماوأو هن اعر نع مهل حصفيو م ةيعرشلا لئاسملا سعب هنوحص وتس بنو كب ىيهفحس لاصتا

 مامإالا اذه نع ةديصق نيدلا ءاهبلو « دابعلاو نوكلانوئشل فرصملاهللا ةفيلخخ هنولعحجب مهنإ لب

 : لوقي اهيفو لوكشكلا هباتك ىف اهدشنأ طرفملا ولغلا اذه اهيف ولغي همئاق وأ نامزلا بحاص

 وع ٍِ

 هلظو  نيملاعلا بر ةفيلحخت

 هليذب نم ىذلا ىَقْنولا ةورعلا وه

 ِهملع رحُبأ بنج ى ىتولا مولع

 ىلتعيو ومسي  ىلفسلا ملاعلا هب
 2 للا _ 7 ّ

 0 عسل 0 تقباطت قالا | ول مامره

 2 لك اهجاربأ نم سكنل

 ايراج سيل ىذلا هللا ةجحايا
2 

 هفكب  نامزلا ٌديلاقم
 نمايو نبع

 ")رايد لك نم ِءارْبَعلا نكاس ىلع

 رازوأ مئاظع ىشخمال كّسمت

 راقّثِم ةسمغكوأ فك ةفّرمك

 راكنإ ريغ نم ىولعلا ملاعلا ىلع

 ىراخلا همكح نم هيضقيام ضقت ىلع

 راود لك اهكالفأ نم نكسو

 رادقآ قباس هاضري يىذلا ريغ
 خب ىلع

 ىرابلا هصخ هب دحم نم كيهانو

 ىلع هماكحأ ذيفنت ىف هللا ةفيلخخ ةيماماإلا ىأر ىف بئاغلا ىدهملا اًدمحم لعجي نيدلا ءابسو

 اذخأ قثولا ةورعلا هلعجيو « « مولظم لك هب لظتسي ىذلا هلظو سانلا
 نص ا يم م

 نمو ) : وكلا ةي ةياالا نم

 ني ع زا

 . همولع راحت بناجي روك ايش دبل ىلا لا مل لإ سايب ىلا هلع ةعس اق غلايبو

 تاومسلا نأ معزيو « ىوامسلا ملاعلا ىلع لضفو هب فرش ضرألا وهو قفسلا حلاعلا نأ معزيو

 رئاد لك اهنم نكسو اهدعاوق نم تجرخو اهجاربأ تبلقنال همربيام ضقن ىلع تقفتا ول عبسلا

 هاصعت ال هرمأ عوط ةيحلإلا رادقألا نأو قلذلا ىلع هللا ةجح هنأب هفصيو . اهجاربأ نم كرحتم

 ماميإلا اذه لعجي ىذلا طرفملا ولغلا اذهب ئلتمت ةديصقلاو . هديب هتئازخو نامزلا حيتافم نأ وادبأ

ءاشي نمل رفغيو ءاشي نم بذعبو « دايعلا ن وكس ريلذيو 4 نوكلا رومأ فرص مح لازال
 لديلاقمو ء 

 وهو . نيلسرملاو ءايبنألا عيمج قوف نامزلا مءاق نآكو « هتدارإب اهبف ىرجي ءىش لكو « هفكب ايندلا

 . ولغ هلثام ام ولغ
 قال |

 - |فقو ٠ أ م َ :لضع 25 هل ه

 )١( ضرألا : ءاريغلا . راد نكاس : رايد .
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 وحن ىلع قورافلا رمعو قيدصلا ركب وبأ مهتمدقم ىفو ةفالخلا ىف هقحو ىلع دض - ةعيشلا ىأر ىف

 : هلوق لثم ى هاقلتام

 امعالو ركب ىلأ بسب حمس مو ئصولا بح ىىعألا اهبأا
 ارقس دغ ىف ىلّضَتس كادي ْتْبت هتّحم ىوعد ىف هللو تبذك

 م اردغوأ ناس نمم هللا ىلإ ًاربظ هب تقطن اف  اقداص نكت نإف

 تاس 13م6

 ارجه دق هللا لوسر نإ لاقو  هتعيبو محي حى  ّصنلا رركنأو

 ؛ ملألا اهباذعو محجلا ران َىِلَص اهدؤي مل نم ةضيرف رمعو ركب ىلأ بس لعجي نيدلا ءاهبو

 هلق امل للعيو - هفف نم جرخت ةثيبخ تايلك تربك - نييلجلا نيخيشلا نم أرب نأ هبحاص وعديو -
 وهو « ةفالخلاو ةماسالاب ىلعل هيف ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيصوو مخ ريدغ صن اركنأ ايهمأي

 ؛ىف هفلختسا ضرم اذإ ىّتح جحلا ىف هنع ركب ابأ فلختسا لوسرلا نأ تباثلا لب ء تبثي مل صن

 يفلختساو هدعب قيدصلا ركب يأ فلختسا لوسرلا نأ ندوب كلذ لكو . فورعم وه أيك ةالصلا

 اعنم اههماب نيدلا ءاهب للعتيو . هباوبأ هل ميدقلا ملاعلا حتفو مالسإلا رشتنا امهبو «رمع ركب وبأ
 ةيصوب اهاعنم امنإو « هللا لوسر ءيِيف كدف ثرإ نم ابيلع هللا ناوضر ءارهزلا ةمطاف ةديسلا

 نمامو . « ةقدص هانكرتام ثرونال ءايبنألا رشاعم نحن » : لاق ذإ - ارارم انركذ ايك - لوسرلا :

 روصيام انمدقام لك ىف لعلو . نيملسملا سوفن ىف ةميظع ةيسدق نيليلحلا نيخيشلل نأ ىف بير
 ىف وأ رمعو ركب ابأ هتمجاهم ىف ءاوس « ضفرلا ىف ايلاغ ايضفار ناك لماعلا نيدلا :ءاهم نأ فيك

 اولع هللا ىلاعت « ريداقملا ريخستو نوكلا ريبدت ىف هكرشي هنأكو هللا تافص مئاقلا مامإلا ىلع هعلخ

 , رايخألا نيفطصملا ءايبنألل ىّتح ىرشبلا ىوتسملا نع ىنخا همامإ عفر نم هيف ّجلام لك نع اريبك



 عراب |تصفلا
 ءارعشلا نم فئاوط

 ١

 لزغلا ءارعش

 رعشلا ضارغإ ىف ىتحو « ةطرفم ةرثك مويلا ىلإ ةيلهاجلا ذنم ىنرعلا بدألا ىف بحلا رعش رثكب

 ابذج بيسنلا وأ لزغلا نم تايبأ اهيف مهدئاصقل ءارعشلا مدقي حيدم ريغو احيدم ىرخألا
 رعشلل ىساسألا ضرغلا نوكي داكي بحلاو لزغلاو بيسنلا نإ انلق اذإ ولغن ال كلذلو « عامسألل

 اهرعاشمو اهسيساحأ عيمجي ةدلاخلا ىناسنإلا بحلا ةفطاع لواذتي هنأل ىعيبط رمأ وهو « ىبرعلا

 « اهبحل ةسيرف عقيف « ةأرما هيوهتست ذنم قشاعلا وأ بحملا رعاشلا ةايح ىلع اهتاساكعناو اهتالاعفناو

 هيلإ ئموت وأ ةرظن هيلإ رظنت وأ هاقلتف بحلا اذه هنم فرعت دقو « ابهتيؤر ىلإ اقوشو اًدجو هلق ًالمتو

 ران هحناوج نيب مرطضتف هرجبو هنع ىأنت دقو عنتمتو هيلع للدتت دقو « امارغو اهباعلو دادزيف ةءاميإ

 اههئاقلب هسفن ىف لمألا ىوذي ال كلذ عمو . عرضتبو فطعتسيو اهل للذتي اثبعو « دمخت ال قوش

 بحلا غلبو . نامرحلا دعب ةيؤرلا ىف لقألا ىلعو نارجملا دعب ءاقللا ىف لمؤم امئاد وهف « ادبأ
 ىغي لظ دقف « ناسل لك ىلع عيشي ليل نونحم سيق مساو « نونجلا دح امبدق ءارعشلا ضعبب

 هلوح نم لغشت ذإ « اهاوس هرابن ىف الو هليل ىف ىري ال وهف « اهلايخ ىلإ ناتبّوصم هانيعو اهمساب
 ملاع رجه لب « اهيح رجه ذإ « اهمارآ اًرشاعم ىداوبلا ىف حبسي وهو ناكم لكو تقو لك

 . اهيلإ اصخاش هيف هرصب لازياال ىذلا حيسفلا ملاعلا وهف « اهملاع ىوس فرعي ال هنإ « ناسنإلا

 املاح هسفن ىلع ايوطنم هنم رفيل هنإو « هتاحاس قيضأ اف ناسنإلا ملاع ىرخأ ةرابعب وأ هموق ملاع امأ

 مام كلذلو « نيناجملا لوهذ هلوح ام لك نع الهاذ ةقيقحلا ىلع مهولا اعلاخ رحاسلا اهملاعو ىليلب

 لاذ عمو « لايخلا ىف قرغملا غلبملا اذه بح لا مهب غلب نيذلا مه طقف ةلقو . ىليل نونح ءامدقلا

 اهب طيحن امنأكو « ءاسنلاو تايتفلا نم اهوح نم لك ىوتسم قوف هتبحاص نأكرعشي بح لكف
|44 



 هو سس

 ا"

 دقو . رحاس ىرعش نئاك ىلإ قشاعلا وأ امل بحنلا رعاشلا لايخ ىف ليحتست كلذبو « ةيرحس ةلاه

 . اتاتب قيقي الو ادبأ هنع كلفني ال هب انيهر لظي دقو ءهرحسو هبح نم بحملا قيفي

 نجلا كيد وه لوألا ىسابعلا رصعلا ءارعش نم ىماش رعاش ىلع كلذ ظحالن نأ عيطتسنو

 ةريغلا ناطيش هل سوسو نا دعب ىتح هتايح لاوط درو » هتبوبحمب ىنغتي لظ دقف « ىصمحلا

 هلثم ىرتحيلا لظو . ملألاو مدنلا هقزم بلق ءاكب اهيكبي لظ دقف « اناتهبو الظ اهقرحي نأ ءاقمحلا

 ىسابعلا رصعلا » انياتك ىف كلذ انروص ام وحت ىلع هتخوخيش ىتح « ةيبلحلا ةولَع » هتبحاصب لزغتي
 ريغل مهراعشأو مهبحي اوحاتا - ةنمزألا رم لع - ىبرعلا لزغلا ءارعش نأ دكوملا نمو . « ىفاثلا

 دحأ اهفرع الو « درو » ترهتشا ام نحلا كيد الولو . اريثكوأ اليلق ةرهشلا نم اظح لانت نأ ةأرما

 نمز ىّوح بلحي ةفورعم ةمئاق اهراد تلظ دقو « دحأ اهب لفح الو ةولع ترهتشا ام ىرتحيلا الولو

 هلزغ ىف رصتقي مل نم ءارعشلا نيب نأ ىلع . ىرجحلا عياسلا نرقلا ىف نادلبلا مجبعم بحاص توقاي
 عونتي ةيلهاجلا ذنمو . ةيقيقح ةعولب هدنع رعشن نم مهنم ليلقو تاريثكب لزغتف اهنيعب ةدحاو ىلع

 ؛ رهط ىلع ارهطو ةفع ىلع ةفع هتيلاثمب مالسإلا هيلإ فاضا ىذلا قتلا فيفعلا هيفف « لزغلا

 اباذع فلكلا اذه ىف هباذعو اديدش افلك هتبحاصب هفلكو همايهو هدجو هيف روصي بحملا رعاشلاو
 ىغطت ايدام اريوصت اهنتافمو ةأرملا لاج روصي ىذلا ىسحلا لزغلا كلذ بناجي لزغلا فو . الصتم
 ىف نالباقتي حيرصلا ىداملاو رهاطلا ىكئالمل : ناعونلا ناذه لظو . فطاوعلا حمجتو زئارغلا هيف

 عدنلف لوطي انئارعش دنع بلا رعشو لزغلا نع ثيدحلاو . ةيضاملا بقحلا لاوط ىبرعلا لزغلا
 ىف مجاشك لوق كلذ نم قوسن ام لوأو « ماشلا رايدب رصعلا اذه لزغ نم ةفلتخم ةلثمأ ىلإ كلذ

 ٠ )هل ةحاص

 ةكلاه اهضارعإ نم جحورلاو ةكتافلا اهظاحلا ىف رحّسلا

 هكلاخلا اهغادصأ نم ُكسملاو اهقير نم ِءابْهَّصلا ةوهقلاو
 هكحاض اهريلف هكلس ىف  ٌهَقيلأت»و ّردلا ريا مل نم
 هكفاس هل تنأ مد ّلط  اهّدََح ىلع نسحلا بتك دق

 تاراعتساو تاييبشُت اهيف امنإ « ةرارح اهيف سيل ذإ « ةبوبشملا ةقطاعلا نم ولخت تاييألاو

 (توريبي ةيسنألا ةعيطملا عيط) مجاشك تاويد .)١(
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 قق ةروصلا تناك امرو رد امنانسأو كسم اهغادصأ ىلع رعشلاو رمح هتح أص قب رف َ ةظوفحم

 لايخلا ىف ةغلابم ىهو « هتكفس مد ةعطاسلا اهيدخ ةرمح نأك ليخت ذإ « ةعيدب ريخألا تببلا

 : )7 لوش ذإ 0 ةترارحو بحلا ةوشن نم ليلق ريغ أامق تايبأ ناذدمحلا سارق ىنألو . روصتلاو

 هليات ىتيع نع موُنلاب لامو هتمادُم نمال ِهِظْحَل نم تركس

 ةلئاش ْلب ىتهدزا لومشلا ."الو هفلاوس لب. ىتهد فالسلا امو

 هلئالغ ىوحت ام ىبلق لاغو ل نيوأ غادصأ ب ىَولأ

 تسيل لوقيو « ةيقيقحلا رمخلا نم ال نيتنتافلا اهينيعو هتبحاص ظل نم ىشتنا هنإ لوقي وهو

 ىه لومشلا وأ ٌرمخلا تسيل كلذكو « عيدبلا اهديج اتحفص لب هتهد ىتلا ىه رمخلا وأ ةفالسلا

 تبهذو تولأ دقف اهيدخ ىلع ةلدسنملا اهرعش غادصأ عورأ امو ةولخلا اهلاصخخ لب هتّمْخَتسا ىتلا

 ةليل اهيف فصو ةعوطقم هلو . هبلق هنم قرس امث اهبايثو اهلئالغ هيلع لمتشت ام لك لمجا امو « هبلب

 نأ ىلإ بحلا تارهز نافطتقي الظ امهنإ لوقي ذإ « "9ةعببر ىلأ نب رمع ةقيرط ىلع هبح ىلايل نم
 سارف ابأ اهيف ىكاحي « رارغلا اذه ىلع راعشأو تاحشوم كرمز نبالو . اقرفتف حايصلا ءوض ادب

 نبالو . ىبرعلا رعشلا ىف ةميدق ىهو « هتاديدجت نم اهنأ نيقرشتسملا ضعب نظو « ةعيبر ىبأ نباو

 ارهسلا ىطعأو مونلا ذخأ  ىرس ال مكفيط ىرَثآ
 مس خب 7

 ارحسلا ءاشعما انمشوتف انلمل ىدامتو انلهذ . مأ

 ىركلا نكيلع هللا مُر  ةدقار ىمحلاب اًثويع اب
 را

 اركذ اف قرابلا َمِهَو دقف ىبلق نع نابلا َعورف ْلَّس

 نأ - ثلاثلا تيبلا ىف - هبحاوص وأ هتبحاص ىلع هٌواعدو , ةعول الو ةفحل تايبألا ىف سيلو

ي ىملو . نيا قوذ ىلع بان ءاعد مونلا نقدي ال
 ىف تايبأ ىه امنإو . ىلا باحصأ نم نك

 ةيلزغ راعشأ طابخلا ني الو . هلبق ءارعشلاب ءادتقاو ةياكح هدئاصقل اه مدقي ناك بيسنلا وأ لزغلا

 ١)١( ةيسنألا ةعبطملا عيط ) ىجافتملا ناتس نبا ناويد (9) م07/9 ىلادمحلا سارف ىلأ ناويد (

 ١)١( ص "4/9 سارف ىلإ ناويد ١4
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 : "7هلوق لثم نم هداؤف ةقرحو بحملا ةعول اهيف سحن هحادمل اهب مدقي ةريثك

 ريطي هاير داك  دقف  هبلقل ًالامأ دّجت اّيَص نم اَدْح

 بحلا هب قَلْعَي نمو قوتي ىوملا وذو ُقوشت ىركذلاو ٌركذت

 رازملا دعب ىلع قوشو  هئاجرو ىوملا سأي ىلع مارغ

 نود هاد اهنم نّكضت ةحفن لْملا بناج نم ترطخ اذإ
 نوكت نأ ًافوخو اًراذح هنأ ىلا ىف ٌتسنآ اذإ ٌراغأ

 ت5 هيلع ةفاخم دجن ابص نم نامألا هل بلطيل ىتح هبلقب رثأتسا ةيدجنلا هتبحاص بحف

 ومي ايك مهفويسو اهلهأ ةنسألو اهنارجهل سأييو « هيبّصْتو راهن ليل اهركذيل هنإو « اعاعش

 حت اهرطع نم ةحفن اهرايد نم ةلبقملا ابصلا ىف مّسنتيل هنإو اهءاقل وجري لظيو . ةديصقلا
 كى نوكت نأ ىشخيل ىتح « اهيلع هتريغ صو ىف غلابيو ."هباذعو بحلا ءاد « ءادلا سفن

 ةنس قوتملا ىِّرَعلا هرصاعلو . لاضعلا هئادو اهبحب مومحم اهل بحم نم ىحلا ىف اهعمسي
 : 7” ةرجهلل

 تَعلاب نّيَبلا َةاَدَغ مالسلا در اه سحأو ىنينغت شم ةراشإ

 لّظلا ىف دقعلا ُكللس ٌمَضلاب ٌلحنو شهد نم طْرِولا انع حاط اذإ ىتح
 همه  هوض ىف ٍرِممُم تابح تطقتلف ليللا ءاضأف تمّبت 3 9 .َ

 !وقيو « منعلا رهز ةرمح رمحألا ليمحلا نانبلاب ةراشإلاو ديعب نم ةءاميإلا هيفكت وهو
 مالظ ءاضأف تمستو « اهديج لوح. نتاملا دقعلا كللس لحناو رازإلا وأ طرملا اهنع طقس
 . نتافلا قابلا اهرغث ىف مظتنملا ؤلؤللا ءوض ىف ةرئانتمل دقعلا تابح طقتلت تدذخأو

 «تضرع ةجاحلا 06٠ ةئس اهل نييبيلصلا مكح ءانثأ ىف ةيكاطنا ةنيدم ىنارسيفلا لخدو

 ى ةينغم نهرهشأ « تابجنرفإب ابيف بّبشي تاعطقم مظنف « هرمع نم نيتسلاو ةيناثلا ىف ناكو
 : «©هلوق هلزغ عيدب نمو « ةريثك تايلزغ اهيف هلو « هبل تبلخ « اًيرام

 م عفلتت فروص وأ ري رجس نم ماسك ' طرملا (5) ا بث ص طايخلا نبأ ناوبد 20

 ١؟١/4 (ماشلا مسق) ةديرخلا (5) هو/١ ناكلخ نبا (؟)
 ةيزمرق هراهزأ تابن : متعلا (1)
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 ظ بَّصلا ةيلاغم ىفالإ ٌفوئاعض ىلا ةرقاعم ىنعالإ ٌفتئافع

 برسلا ةظحالم نع ىب ٌرِس كينانح ىبحاصل تلق عيدوتلا اند الو

 بح نم َىداٌرَف وحصب ال ماتحف  ةرجهو نيب نيب ىفنامز ىضقت

 ارا رثا ههجو ى ىرت' تسلأ ادجاس ردبلا هل ىوهي ىذلا ىوهأو

 ىلاوتل هتهبجي قلاعلا برتلا رثأ نم ردبلا ةفلك لعج دقف ةعئار ريخألا تيبلا ىف ةروصلاو

 ةرجهلاو داعبلا نم قحالتم نامرح ىف ىضقت هنامز نإ لوقيو . رحاسلا اهلاتخو هتبحاصل هدوجس

 : ١7 هلوق ه6 ةنس قوتملا طارخلا دايخلو . ةلصتملا

 عَمْطَم بّصلل سأيلا دعب هيف لهو مجرم كدنع شيلا ىضامل له الأ
 علوم دجولاب « تشع ام « اهتقرفل ىتنإو ىنع ٌدّصلاب تعلوأ دقل

 عجومل  فىفإو ىداّرع متكأو اكبلا ىنيلغيف ىداسُح ةكلحاضأ

 عطقت ىبلق ٌطاينأ احلا داكت  ٌةرطخ ّىل اهركذ نم ةترطخ اذإ

 هنع دصلاب اهعولو عم « ادودمم ءاجرلا لبح لازيال كلذ عمو ءاقللا نم سئاي وهو

 متاكيو ءاكبلا هبلغيو اهبومت هداسح كحاضيو . اعاتلم ادجو هدّجوو اهم هقلعت عمو ضارعرالاو

 عطقتت هقئالعو هداؤف طاين ناك ّسحأ اوفع اهمسا ركذ اذإ ىتح « اشحلاو فلقلا عجوم وهو هراوز

 ةنس قوتملا ىتشمدلا ءاشنإلا بتاكر اقنلا نبا وكشيو . اريثك الزغ داعلا هل دشنأ دقو . ةعولو ارسمحت

 : '7الئاق هتبحاص نم ةرم ىوكش 5

 هنمكح الك  اللظ دادزيب تنعتم ملاظ نم صنم نم

 هتكلمام عاضأو ىنعاضأف هَكَلُم ظفحل حور  هتكأم

 اهظفحتل هحور اهكّلم دقل هل ليوو « فعض ىأ هيلع فطعت الو همحرت الو هملظت ىهو

 , هاقشأ اف « حور الب ءاوخ حبصأ ذإ اهبحاص عيضتو اهعيضت ىه اذإف اهقوقح موقتو اهنوصتو

 ظ . 9 الزغتم ىروغاشلا نايتف لوقيو

 هتاكرح نم. نابلا ٍنّضَغ ثاكرح هتافصب ىثملا' َّملب ينهفهمو

554 
 ص ناويدلا (9) ١اما//7؟ ةديرخلا

)١( 

 مل١/18 ةديرخلا (؟)
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 هتاتجو نم ٌراغَي ٌرانّلِجلا»و هنيبج ءايض نم لّجخت سمشلاو
 هتافص ضعب زاح تسوي نأكف هرسأ ىق هرسأب لاجلا ىحضأ
 هتامححو الا « هولسأ اق هنع قولس قى  ىلذاع اب هعمطت ال

 نم ةأرملا هانمتت ام لك تغلب رصخملا ةقيقد ةرماض ىرخأ ةرابعب وأ ةفهفهم هتبحاص روصي وهو
 لعجيو « اهتاكرح نم ةقتشم هتكرح ةحالم ديمي ىذلا نابلا نصغ نإ لوقيو « لاهجو .نسح
 رمحألا هرهزو نامرلا درو ىرتخأ ةرابعب وأ رانلجلا راغي انيب « اهتيبج ءايض نم الجخ ٌرفصت سمشلا
 مالسلا هيلع فسوي نأكل ىتح « هرسأب لاهللا زوحت اهلعجيو « ةيناقلا ةرمهلاب ةيرشملا اهتانجو نم
 . ادبأ هتبحاص ولسي نلو هبح نع فكي نلف « موللاب هلذاع ىلإ هجوتيو 1 افارطا هنم زاح امنإ

 : ©9ةرجهلل 58٠ ةنس قوتملا ىبهذلا ٌولْول نب فسوي نيدلا ردب لوقيو

 قاوشأ تهّيبنف نييداولاب  ةرحسب حانجلا تاذ تهضتو
 "99 قاَحْسسإ نع نالْألاو ةبوقعي نع تزحلا نونف تدذخأ دق اقروا

 ىكآم ضيفو ىّسأو باكو ةبابصو ىَوُج ىنيرابت ىلأ
 قاروألا نم لمت ىلا ىهو ىرطاخ نم ىوجلا لمأ ىذلا انأو

 اهنزحو اهفيلأل اهتبابصو ءاقرولا ةمانللا ىوج نيبو هعومدو هاسأو هبحو هاوج نيب نراقي وهو

 هنع ىورتو رجشلا قاروأ نم ىلمت ىه اني « هتعولو هتقرح هرطاخخ نم .ىلي هنإ لوقيو « نيقدلا
 "7 ةرجهلل 7١١ ةنس قفوتملا ىبلحلا راحملا لؤقيو .دجولا كلذ

 مقسلا هش الول هوأت الو ملألا اسم لول هاوكش ثب ام

 مد وهو لاس ىّتح فقوشلا اهباذأ هتجهم عمدلا نأ مهوت الو
 مستني ومو ىداولا ىكبت قيبلاك هحضنت نافجألاو دلجتلا ىِدْبي

 علف جا سس
 ملح الو ضِيطالو رارقاالو دلج الو ريبصاال حبصيو ىسمي رع مك ع

 مهوتيل ناك امو مقسلا هفش نأ دعب الإ نأ الو ملألا هب حرب نأ دعب الإ ْكشَي مل هنإ لوقي راخاو
 . ىسابعلا رصعلا ق نينحلملا نينغملا رهشا قضوملا قاحسإ | ماب ص ةنارخلا )١( . هلا 30

 871/17 تايفولا تاوف () فسوي هئبا ىلع هؤاكبو بوقعي ىنلا وه بوقعي (؟)
 وه قاحسإو ..افورعم نرزخخلا نم هانيع تضيبا ىتح



 "م

 دلجتلاو ربصلا هزع دقو حبصيو ىبسميو . ايناق امد عمدلا لاس ىتح هتجهم تبذأ ىوحلا ران نأ

 لازيال ذإ مالحألا ىّبحو « مانملا ىف فيطلا ىتح ءىش لك هنم عاضو « هل ّدح ال قلق هكلمتو

 ] . مانيال اًدهسم

 لوق لثم نم ناسل لك ىلع بحلا رعشو لزغلا دجنو نييناؤعلا نمز ىلإ ىضمنتو

 : ؛'ةرجهلل ١٠ه” ةنس قونملا ساحنلا نب هللا حتف

 انس فاطعألا َةلاَغَم  اَنْمَم بفيلطعلا قورط قرط

 انّثمم اظاحلأ فيّشلا لل فقم نيَّدَّحلا ةلوُقضَم

 اكد -نصخغلا  ميبرلا ووسكي ام لسنج نم  ٍةَلُح ىف

 ىجي نسحلاو اهليذ مامح أسم نم سسسكس : , لدلا

 انأو اهلا دومحلا عم ” نل- ىلا ًانَنَه تبطاحت ول

لدو هتبحاص لاج فصي وه لب :« ةعول ةعطقلا ق سيلو
 تبطاخ ول : لوقيو « اهنسحو اهّ

 بلا ءارعش نم ساحنلا نب هللا حتف نكي ىلو . عطقني ال انينأ نأو اهل نحل راجحألا نم انثو

 : 2"”لئاقلا ةرجهلل ٠١47 ةنس قوتملا ىرشحلا دمحم لثم دجولاو

 ل الحف امّدلا كفس هود وع بوعل لقط اح ّق ىريذع نم

 رسل

 هلالمو اًمّربت ىنع  ٌدَص ًالالَد ىاوس نع  َُدذَص الك

 هلامأ ىونْلا انلمش نم تهكر د دقو قىقارملا موي ىسنا كتبسل

 هلادتعاو نيل نْضُعلا قرم  ٌّدَك لك ىدي نم نيب بصغ ف
 ىدمسس ع ساي قل رس 59 رس رع

 هلاماف هتصغ  درولا لقت ىِّشِي ىَوَج نم َناَرْش

 هتبحاص اودوع دقف « ىرشحلا دنع لاخلا بصخ روصت « ةعيدب ريواصتب رخزت ةعطقلاو

 هنيل قرس نصغلا نأ معزيو . كفسلا اذه ميدت نأ اهلالحف ءامدلا كففس ةقيقرلا ةمعانلا ةلفّطلا

 لقثل ىثتت هتبحاصف « ةفيرط ةروص ىلإ ذفنيو قوشمملا ناللا اهماوقو هتبحاص دق نم هلادتعاو

 . نيلزغلا رصعلا ءارعش ضعبل لاجإ ىف مجرقن نأ اني ىرحو . ةقئافلا اهدودخخ ىلع جهوتملا درولا

 )١( 571//؟ ( ىبلخلا ةعيط ) ةتاحعرلا ةحفن .
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 ىروصلا نسا )١( دع

 : ىلاعثلا لوقي هيفو ع نيعدبملا نيديحما ءارعشلا دحأ . ىروصلا دمحم نب نسحملا ديع وه

 حيلم « مالكلا قئار ىناعملا نسح ظافلألا عيدب هرعشو ؛ ءابدألا نيديحملا ءالضفلا نينسحملا دححأ ١
 . ناسحنإالا لك هيف نسحأ رعش ناويد هل ٠ : ناكلخخ نبا لوقيو ا ماشلا لهأ نساحم نم « ماظنلا

 ةعيشلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا سويَح نبا ناكو « «رثكأ وأ ةنس نونامث هرمعو 4١9 ةنس فوت
 بلح ىلإ هقيرط ىف ّرم هنأ ىؤوريو . ىبنتملاو ىرتحبلاو مامت ىلأ ىلع هلضفي ناكو « هرعشب ىرْعم
 ءارعشلاو رعشلا ىف ثيدح اههنيب ىرجو « ءالعلا ىلأ : هنمزل ىبرعلا ملاعلا لب ماشلا لب ةرعملا رعاشب
 هل لاقف تاعطقم الإ بلاغلا ىف مظني ال هنأو هراعشأ رصقب ىروصلا نسحن ا ديع ءالعلا وبأ باعو
 هبوث ىلعأ لع ضبقو هدي ءالعلا وبأ هيلإ دف « ىبنتملا دصقي كليوط نم رعشأ وه : سويح نبا
 اياجعإ ىنتملاب ابجعم ءالعلا وبأ ناكو . ىبتملاب نراقي ال هنأ ىنعي « نورظاني ال ءارمألا : الئاق

 ىروصلا نسحملا دبع راعشأ رصق نأ ىلع . دمحأ زجعم مساب هناويدل هحرش ىعس ىح اديدش
 هريواصت قئاقد ىف مامت ىلأ نم هنف ىف برتقي اهيف وهو . ةعئار ةداجإ هراصق ىف ديحم هنأ عفدي ال

 ظ . هتليخخاو

 هناويد ةمدقم ىف هنرقيل ىّتح هراعشأب بجعي ىسلدنألا ةجافخ نبا لعج ام كلذ لعلو
 مهظافلأو « ةقئارلا ةعئارلا مهراعشأ نساحم هبابش ىف هتكلمت هنإ : الئاق رايهمو ىضرلا فيرشلاب
 ةعوطقملا هذه همهلأ ىروصلا نسحملا دبع نأ ىلع انلديل هناويد ىف ارارم فقوتيو . ةقئاشلا ةفافشلا
 , نوكلا ىف عجاملا اهلاجو ةعيبطلاب اجزتمم اقيقر الزغ لزغتي اعيمج اهيف وهو ؛ كلت وأ ةديصقلا وأ
 ةعيبطلا رصانعو بوبحا نيب جزمي هيف وهف « هلزغ ىف نسحملا دبع صئاصخ ىلع انيديأ عضي هنأكو

 : هلوقك ريوصتلا ى ةفارطلا نم ريثك هيف اجزم
 باذعلا كاياث يىب 2 ينْعَت محلا ىذلاب

 اياب درولا نم وشلل ْدَدَخ سّبلأ ىذلاو
 ابانتجاو اجه كم ىظح رّيص  ىذلاو

 ابناصاق ىداؤف 1 حللاب داص  ة"الازغ اي 2 2 ١ ئ

 اباجأف ىبلقل 4 انيع هتلاق ىدذلا ام

 19/4 ةرهازلا موجتنلاو ١1١/9 ىبهذلا ريعو قفزت هراعشاو ىروصلا نسحما دبع ةمجرت ق رظنا )١(
 . دوقفم هناويدو 5١١/7 تارذشلاو م 4/8 نانحلا ةارمو ناكلخ نباو "ه ص ةميتيلا ةمتتو 5945/١ ةميتيلا
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 ىلع ةرمحلا لعمجيو « ةولحلا ةبذعلا هايملا نيبو هتبحاص رغث ىف ايانثلا باضر نيب لصي وهف
 لازغ ىهف «٠ بيرغ عون نم 'الازغ اهلعجيو .ريوصتلا ىف دعب وهو . هب بقتنت ادرو اهيتنجو

 . ةبيجتسم ةعئاط هيبلتف بولقلا بلخيل هنإو « هظحل كابشب ديصي لب « داصي ال
 ءاضتنما ايك « هب ءاضتساو ىروصلا نسحملا دبع لزغ ىف بناجلا اذه ةجافخ نبا .مهلتسا دقو

 ةموعنلاو ةثامدلاو ةقرلا بناج دصقنو « نسحمن ا دبع لزغ ىف ايناث ايناج هل ىرخأ راعشأ ىف مهلتساو

 : هلوق ىق دج ام وحن ىلع

 ىنبعب  اهتساحم تقلع 2 نيدب مأ راثب ىَرُث

 ىنيدرلا»و دّنهمللا ىف اه  اهماوقف اهظحل ىف

 نيِتنْجْرْلا ران طيلخ ابشلا هلام اههجوبو

 نيتلصحت نم حما تلاقو ىلع تركب

 نيذ ريغ ىدنع سيلف ارفلاوأ  دودصلا  امإ

 ا"نيمزرملاك ةلهم  ىبععمادمم اهّثبجأف
 ىنيح ناح كقارفوأ كدي ص ناح نإ ىلعفت ال

 قس رزلا

 ىَنيِل ةعراس اضف  ىبهذا تلق  امنأكو

 رك رع
 يبو #

 (ى» از <(

 , اهتموعنو اهتقاشرل اناريط ةفخم مفلا نم ريطت اهلعحي امم « ةبوذعو ةقر ليست تايبألاو
 ناكو . ءوزحملا لماكلا نزو نم ةفطتقملا ةفيفتللا اهاقيسوم لثملابو « اقيقد ارايتختا ةراتفع ظافلألاو

 اهتوالحب امل نكمت ىتلا ظافلألا اهل راتخي فيكو « اهماغنأو اهنوحلو هاقيسوم راتخي فيك فرعي
 هتبحاص نذأ نيب لسرم رعش غذِص ىف لوقيو . ةدئفألاو بولقلا ىف لب « ناذآلا ىف اهتيوذعو

 : اينحنم الئام فقوت دقو اهيتنجوو

 فرتعا مث ٌوكنأو | ْفَرَصْناو ىَنج ام ىَنَج لعرب

 فقو مل ىرْج الو 2 ىَرَج مل هغذص اولس

 فطعناف  ىدّملا زوجي <هلآ يلع ناكر

 هلال هنأكو « هلاسرتسا نود راسيلا تاذ وأ نيعلا تاذ هفاطعناو غدصلا اذهل عيدب ريوصت وهو

 مث لسرتسي وهو « فقي مث ىرحي وهف ةفيرط ةكرح هيف ثب دقو « فطعني ال نأ رظنني ناك هنسحو

 رطملا اديدش نا ءون : نامزرملا (1)



 ل
 نسما دبع امأ ؛ مهراعشأ ىف كلذ نوركذيو . مهبحاوص ىلع نوراغي.ءارعشلا ناكو . نطعنب

 : لوقيف
 ىيشو ىقتعول نع ةلفغ هب اصلا ةرمخ نم ناركس هّقلعت
 بيصتب  ىجهم 2 ىكراش ديغأ لك هّبح 7 ىنكراشو

 ىيبح ًبحأ ْنُم ىيبَح نإف اهتفرعام ةريغ ىنومزلك كلف

 71 : هتقمي وأ ههركي الو هبيبح بح نمت راغيال وهف « ةقرلا ىبتنم قيقر كلذ ىف وهو
 . روعشلا ةفاهرو ةقرلا ىف ةطرفم ةغلابم ىهو « هبحي هنأ بجعلا بجعأ

 رينم 207 نيا

 ىف ىنغيو راعشألا دشني ناك بأل #4077 ةنس سلبارط ىف دلو « ّىيليارطلا رينم نب دمحأ وه
 بدألاو ةغللا ملعتو « ميركلا نارقلا .هتادل لثم ظفحف ملعتلاب هتأشن ىف هنبا دحنأو « اهقاوسأ

 ايعيش ناك ىاهبصألا داعلا لوقيو . اهنكسو قشمد مدقو « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو
 هنجسف هٌواجه رثكو ء ناسللا ثيبخ ءاجه ناكو . « ايضفار ناك» : ناكلت نبا لوقيو « ايلاغ

 هيف عفشو « هناسل عطق ىلع مزعو ( .هه5155-1550) قشمد بحاص نيكتْنط نب ىروب

 نأ ريغ . هتافو دعب اهيلإ عجرو « قشمد رداغي نأ ىلع ىروب هقلطأف « زوريف نب فسوي بجاحلا
 ررئشو ةاح ةصاخو ةددعتم ةيماش نادلب ىق لزني هلعج ام « ارارم هنوفني اولظ ىروب دعب اهماكح
 ةنيدملا كلتب هماقم ءانثأ ىف ناكو « رزيش ءارمأ ةصاخو ةيماشلا نادلبلا ماكح نم نيريثك حدمو
 نم اهريغو نيداب ىف نييبيلصلا ىلع ىكنز نيدلا داع تاراصتناب اليوط ىنغتو .بلح ىلع ددرتي

 ىدحإ ةعجر ريغ ىلإ اهنملازأو اهّرْلا ةنيدم حتف نيح هتوصب لجلجو ."ماشلا ف برحلا تاحاس
 نبا نيبو هنيب تأشنو ء بلحب ذئتيح رينم نبا ماقأو ..بيلصلا ةلمح اهسّسأ ىتلا كلاملا
 نيدلا رون نيبو هنيب ةقالعلا تقثوتو . سيطولا ةيماح ءاجه ةكرعم - ةسفانملا بيسي - ىنارسيقلا
 : هتاوزغ ىف هحصي ناكو « بيلصلا ةلمح ىلع هتاراصتناو هتلوطبب داشأو ء ىكنز هيبأ ةافو دعب
 . 848 ةنس بلحي قوت نأ ثبلي ملو « ماهملا ضعب ىف قشمد مكاح ىلإ اريفس نيدلا رون هذختاو

 )١( بهذلا تارذشو 7949/8 ةرهازلا موجنلاو ( ماشلا مسق) ةديرخلا هرعشو رينم نيا ق رظنا ١45/4.

 ١/"“ ناكليع نباو ١/"١5 ملث»9 ىبنالقلا نباو
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 - عضوملا اذه ريغ ىف - انب ٌرمو « حيدملا اهتمدقم ىف ةفلتخم اضارغأ هرعش ىف رينم نبا لوانتو

 « بيلصلا ةلمح ىلع ةعئارلا امهتاراصتنا ىف نيدلا رون هنباو ىكنز نيدلا داعل هحيدم نع ثيدح

 فصو ىف لاقو بذهملا بقليو نسحلا ايأ ىنكي ناكو . هتعورو هرعشب ىناهبصألا داعلا ديشيو
 قدأو « لالّزلا ءاملا نم قرأ « بذهم هبقلك همظنو نسح هتينكك هرعش : هيرصاعم دحأ هرعش

 . ريثك ءاجه هلو . ةينملا نم نامألا نم بذعأو « ةينمألا لين نم بيطأو « لالحلا رحسلا نم
 سوفن هيلع ىوطنت نزح ىلإ كلذ مجرم نأ انيأر ىفو « دح دعبأ ىلإ بحلا رعشو لزغلا ديجي ناكو

 دقتم دجوب هألمو هسيساحأ ققرو هرعاشم ىفص نزح وهو ء نيسحلا لتقم ذنم اعيمج ةعيشلا

 : هلوق هلزغ عئار نمو « هران دمخت ال

 ىنالا َدَح ىف ّحسلا هُو ُىيَدرلا ٍرذَص ىف َرْدَبلا بكر نم
 ربك

 ىلاورسحلا ءاسكلا ىف هرادم كلف ىلإ ىلعألا َرِيْلا لزنأو
 و

 ىطخت فاطعأ مأ سام ٌديغأو ' همراص لس بارق مأ انَر فرط مبا رق رق قي رق

 (1) سانكلا 88 يللا كيعتسس ادبأ ىوهلاو رع دعب ىلذأ

 ىنارزيحلا بيضقلا ىللاعأ ىلع  هبئاوذ نم  كسم  يبئاذو امأ
 د.

 ىناجلا رْمّقاو ّىَقيحّرلا قير لا نم هافشلا ئقيقع نجي امو
 ىئرمو عومسم + نيب تفلت هنساحم 2نم 2 ىّيشب ىلع ىَب رآ

 . ىنيدر حمر ردص ىف هاري ردب نم بجعتي وهف « ةفارطلا ةياغ ةفيرط تايبألا ىف روصلاو
 ىناملا فيسلا دح ىف اًهومم نينيعلا رحس نوكي نأ بجعيل هنإو « ميمصلا ىف بحمل ةباصإل ءىبيهم

 فرط نيعلا له بجعيو . ىريرح ىسراف ءاسك ىف ضرألا ىلع رودي هينيع مامأ رمقلا ىري نأو
 حمر فاطعأ ءازإب وأ ىننتي معان قئاش دق ءازإب وه لهو « عطاقلا هفيس لس دمغ وأ رظنلا مدي

 هاوأم وأ هسانك ىف شيعي ىذلا عداولا ىظلل كتافلا ثيللا دبعتسي ىوهلا نإ لوقيو « لتاق ّىّطَخ
  كسملا بوذ رطقت معانلا سلمألا ىنارزيخلا نصغلا اذه ىلاعأ ىلع رعشلا بئاوذ ىريو «ء نمآلا

 بصخ ىلع لدت روص ىهو . غئاسلا قيحرلا قيرلاو نانسألا نم ىضفلا رغثلا اهءاروف هافشلا امأ

 : لوقيو . افيرط اضرع ةيرعشلا روصلا ضرع ىلع هتردقو رينم نبا دنع لايخلا

 هتقر نم  بئاذلا هّدَح هتوسق نع هش  ىَرْت
 يبا

 رع

 هب رتتسي رجشلا ىف ىظلل ىوأم : سانكلا )١(
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 هتغسح ىلع ممدلا نول  ىذلا ومو هدجنتسأفأ
 هر ص . هم سا م رباه < ً

 هتلقم نم لبا كمتست 2 ةرّئوه هسوق  اذهلو

 هتروص | ع غيبص هنأ 20ىوس رديلل رخف ال رق

 هتهكن ىلإ هند نيب تمّسق رمحخت ةمرك هْعْدَص

 هترط نم باذ كلسم َطْقَت  هّدخ ولعب لالا ُكامتأ

 هتتجو ىلع الاخ ةتوتساو هتّيح ْتَيِلس ىللق كاذ

 , ىناقلا رمحألا هنولب هعومد نول دقو « ةقر بوذي هتبحاص ٌدَحْف «ءروصلاب جوت ةعطقلاو

 ىح اهفع اغلبم هرحسو لالا نم تغلب دقو . هدمتسي اهتلقم ق لبتلاو دودشمل ايبجاح سوق نإو

 زك امدخ ىلع نيتلسرلل رعشلا قلصخوأ يضدنط نآكو ٠ ةدوص ىلع غيص هنآب رديلا رخفيل

 . ةنتافلا تجول اسانأو يلق نم اهيلس هداوق هرم لب اهرحش أل نم حا ناي

 : هلوق كلذ نم ع هلّزغو هرعش ق ةعيدبلا روصلا هذه لثم ركتو

 ا"ابصلا هاه اهبشي ءاحلا ٌرات 2 هتانّجو نه ضؤورلا ىف "سكوت

 : هلوقو

 ا)هق اتم قاتلا اهدورت ةعّسلا ىديك (ق هل مكو

 : هلوقو

 رومخم وهو رمت سأك ىتنأك 2 هبيجاح سوق ىوزي | ٌروزاف تمس

 - هلوقو

 ال ٌردبلا دجس الإ طق  هُتَعْلط ةتعلط ام رق

 نم ةيئار ةديصصق هلو « ةبوذعلاو ةقاشرلا نيبو ظافلألا ىف ةعاصنلاو ةلازخلا نيب ددرتت د هتايلرغو

 : ةباعدلا ىلإ هليمو هحور ةفخخ للع لدت هتنازخ ىف ىومحلا اهدشتا هرتت : » هكولمم ق لماكلا هوز

 . هنمز ءارعش نم اعراب ارعاش ناك قحمو

 قاشلا قايرتلا : قايردلا .اببارش : اهدورب (؟) . اهدقوي : اهيشي )١(
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 فيرظلا 27 باشلا

 ةلودلا مدخو « قشمد ىف هويأ أشن « ىناسملتلا ناملس نيدلا فيفع نب دمحم نيدلا سمش وه

 ق اهم لزنو ةرهاقلا ىلع دقوو « مهكلس ى مظتناو ةيفوصلل اخيشو ابتاك لمعو « تاهج ةدع ىف
 ةنس نيدلا سمش هنبا فئئيح هل دلوو « ءادعسلا ديعسو مماي ةفورعملا ةريبكلا ةيقؤصلا هاقناخ

 : خويشلا تاقلح ىلإ قلتخم ذخأ همتأ اذإ ىتح «ء ميركلا نارقلا ظفحت ادبو هتمرتب ىنعو . 15١"

 ىلإ دوعي نأ ىأر هايآ نأ ريغ - حئادم ريغو حئادم مظني فذخأو « ةركبم ةيرعشلا هتكلم تحتفتو

 : هلوق لثم قى رصمب هابص ركذي لظو هعم داعو قشمد

 ءازجأ ركشلا ٌّلمشو قارفلا دعب ' عمتجم قوشلا. لمس ّرصم ىنكاس اي

 « قزرلا فوفكم شاعو « اهب ةنارخا ةلاع وه ىلوو « قشمد ىف نيواودلاب هوبأ قحتلاو

 قوأ مهرود ىف نوعمتجي وهللا نم ليلق ريغ ابيف ةايح ىلإ قشمد بابش نم هدادنأ عم ىضفأو

 . 58/4 ةنس هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا ىف ةيتملا هتلجاع ذإ « اليوط شعي مل هنأ ريغ « تاهزتتلل

 عدبأ ضرغ مهأو « حيدملا ريغو حيدملا نم ةفلتخم اضارغأ هرعش ىف فيرظلا باشلا لوانت دقو

 هعمس ىلع ددرت اًلاط هتا وهو ىعيبط ببسل « لزغلا مهدعب اوءاج نمو هي رصاعم نيب هب رهتشاو هيف

 نم اعيمج مهراعشأ ىف ام لثمت اناكو « ىبرع نباو ضرافلا نبا راعشأ نم هريغو قوصلا هيبأ رعش

 فطاوعلاو رعاشملا نم بولقلا ىف بحلا ريثي ام اروصم « هلزغ ىف ريثكلا هنم ثبو « راح ىوق دجو
 هتقرو هرعش قو هيقو . ةدئفألاو ناذآلاو ةتسلألا ذلت ةلهس ةبذع ةغل ىف كلذ اضراع « ءاوهألاو

 : هرعش نعو هنع هلوق راصبألا كلاسم بحاص ىرمعلا هللا لضف نبا نع ركاش نبا لقني

 فخ امب الإ تأي مل « ىركلا ىف هنم اعقوم ضخأ لبال فيطو « ىرج ميعنو « ىرّس يسن و

 بضقلل ورغالف ّقدو «بَرشُي نأ داكف هرعش قر « بويعلا نم ئريو « بولقلا ىلع

 بولقلا.جلوو « ناذثتسا الي اهيف لخد ةقيرط مزلو « برطي نأ ماهلاو صقرت نأ ( ناصغألا )

 نم ولخي ل « ظاّفحلا ىلع لهس « ظاقلألا قيشر هلك لب هرعش رثكأو .. ناذآلا فاب عرقي لو

 «رك اذ لك هب علوو « رطاخ لكب قلع اذهلق « ةيمالكلا بهاذملا هب ولحم امو « ةبذعلا ظافلألا
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 ص ىومحلا ةجح نيال هنارخلاو هدإ/8 تارغلا نبا تايقولا تاوف هراعشأو فيرظلا باشلا ق رظنا )١(

 . توريبب ةيلهألا ةعيطملاب عوبطم هتاويدو اهدعي امو خيرأتو "81/1 ةرهازلا موجنلاو 21/٠6 ركاش نبال



 كلا

 لح

 هرعش جومي ذإ « لزغ ريغو ًالزغ هرعشو فيرظلا باشلا ىف هللا لضف نبال ةميق ةداهش ىهو

 .نم ليلق ريغ اهنم هابص ىف لمح اماكو . حورلا ةفخ عم « قسانتلا لاجو سرخلا نسحو ةقرلاب

 : هلوق هلزغ فيرط نمو « هتايح علاطمو هتأشن ىف مهرشاع نيذلا ةرهاقلا لهأ
 قاشع انلكف كاوه حرشاو  قاوشألا كب تلعفام يفخت ال ره ظننا 2 2 3 لا ب ِ ه : هر ما

 قافر نومشاعلاف هلمح َُق ىوهلا هل توكش نم كنيعب "بعر ىسعف

 قادحألاو ةتانجولا هب تكتف مرْمُم َلوأ تسلف ”ءعرزجت ال

 قالمخأ ىوهللو لاصولا داع امنرف تيبحلا رجش لع ريصاو

 فارق قارفلا َفلأ دقو ىنع  مهّبحأ نيذلا َدْعَب دق بر اب

 نأ نم ىرمعلا هللا لضف نبا هلاق املال سفنلاب قصتلت ىهو « ةبوذعو ةقر ليست تايبألاو

 نم قدأ ناك امبرو « ءىش ةيماعلا نم اهيف سيلف « ةماعلا تالكلا مدختسي ناك فيرظلا باشلا

 ىلع ةلوادتملا ةيمويلا ةغللا بيلاسأو ظافلأب هبشأ اظافلاو بيلاسأ مدختسي ناك هنإ لوقن نأ كلذ

 بذعلا ءاملا ماجسنا اهماجسناو هتارابع ىف ءاوتسالا عيشي امم « ةحيصف ةيبرع اهمأ عم ةماعلا ةنسلأ

 ةلك أس لع م ةقاشورلاو ةوالخللاو ةيوذعلا مم لب م ىلغمل قاع ىا لود هقالطناو هتقرو هردحن َْى

 نوفُجلا كيتاه كلم تدّلخو  نويعلا راصنأ هللا ّرعأ
 ىنيدو ىلقع تفعضأ كت نإو اًرادتقت اهل روتفلب فعاضو
 نيعّطلا ىبللق ىلع ْتراَج نإو  انيف فاطعألا ةلود قبأو
 نوصغلا ُضَيَه هب ٌدَق ىلع هنم رعشلا كاذ ٌلظ غبسأو

 نينوتفملا قاشعلا نم هل انمأل وعدي وهف « ةثامدلاو ةقرلاو ففرظلاب ءىلم هتيحاصل ءاعد وهو

 لاهللا ملاع نم ضيرعلا كلملا اذه نوفحلا وأ نويعلل دلخم نأو هللا مهزعي نأ نوبيعلا رحسب

 لثمل وعديو . بولقلا ىف اريثأت هررشو اهرحس دادزي ىتح اروتف دادزت نأ نويعلل وعديو « رحسلاو
 ق رمتسو . هلق َُق : مممصلا ُْق هتباصأ نإو ةديعسلا ةااب ةعيدبلا هيناوج وأ هفاطعأو اهماوق

 ةعيلملا ةندللا نوصغلا رومض رماضلا فيهألا اهدق ىلع رعشلا كاذ لظ هللا غبسي نأ : هئاعد



 لأ

 هبيرغو  هعيدب لالا كلو هبيرقو هديعب كاوه نم ىل

 هبيصت نوبعلا نم هيلع اًرذح 6 هلالخم هلاج ليعأ نم أي

 هبيبح تنأف ىبلق نكت ملوأ 2 اهرون كنإف ىنيع نكت مل نإ

 هييصنو هريصت كنم لَك دق  مّيل ةمحروأ ةمرح له
 هيت لوقأ ةبلقالو ىنع -هعيذت لوقأ رس ىل قبب مل
 هبيغم كاضر نم ٌدعبأو ىدنع  هلاتُم كاَقِل نم ِْبَرقأ مجّنلاو

 عرضتلا كابش نم عيطتسي ام لكب هتبحاص طوحي اهيف وهو ةموعنو ةقر ليست تايبآلاو

 ذيعي وهو « ةليلج اضيأ ىه لب بسحف ةليمج تسيل ىهو ء هلاو قشاع وهف « فاطعتسالاو
 ةمحرلاب السوتم اهلاسي وهو « هبلق ةّبحو هنيع رون ىهو . نيدساجلا نويع نم ارذح اهلالحي املاج
 ىلصي هبلقو « تعاشو تعاذ اهبح ىف همالآ نآب فرتعيو « دولا نم ائيش هلينت اهلعل بحلا ةمرحوأ

 دعبأو الانم اهئاقل نم برقأ مجنلا نأ نظيل ىتح اهئاقل نم هسأي لوطل اعايتلا باذ ىّتح اهيح ران
 : هلوقك فيرطلا عرضتلا اذه كابش بصني امتاذ هلزغ ق وهو . ابيغم اهاضر نم

 قوشعملا كهجو راونأبو قوشمملا كماوق ىّنَكَتِب
 قيرطلا ى ةفقو وأ مالكوأ لعوب وأ ةروزوأ لصوب اج
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 قورطلا لايذلابف الإو حي را عم مالسلا كلاسرإب وأ

 ىف هلدتلاو فرظلاو ةثامدلا عم ةطرفم ةقر قيقر هنأو « هلظ ةفخ ىلع حوضو ىف هتاينمت لدتو

 ءارو هلو . « فيرظلا باشلا » قحن هورصاعم هامه كلذ لكلو . هداٌوف ىف هتوذج داقتاو بحلا

 . ةغللا سفنو حورلا سفنب تايعابرو تاحشوم هرعش نم انركذ ام

 ' ىنيروبلا 17 ايي

 عم لزنو « ةرجهلل 407“ ةنسل ةيروفَص ةيرق ىف ندرألاب دلو « ىنيروبلا دمحم نب نسح وه

 تيب ىلإ اهحراب نأ هوبأ ثبلي ملو « ءاملعلا تاقلح ىلإ اهيف فلتخاو . مالغ وهو قشمد هيبأ

 )١( ايلألا ةناحتر هرعشو ىنيروبلا نسح قرظنا ١/؟2

 رثألا ةصالحو 1/1٠ه



 ل

 ىف ظعولاو اهسرادم ىف سيردتلاب اهيف لغتشاف قشمد ىلإ داعو . هملعت مت, هيفو ءسدقملا
 حيصف ةظفح اتبث املاع ناكو . ٠١٠١ ةنس ىماشلا جحلا ىف ءاضقلا بصنم ىلوتو : اهدجاسم

 ةلواحم ىأ نود « رهاظلا ىنعلا بسحم قفوصلا ضرافلا نبا ناويد ىلع حرش هلو . ةرابعلا

 هلو . ايعفاش ايس ناكو . دوجولا ةدحوو لولحلا راكفأ باحصأ نيفسلفتملا ةفوصتملا نيب هماحقال

 انك ىف ىبحلا هنم دافأو « ةيرصلا بتكلا رادب طوطخع لازبال نايعألا مجارت ىف باتك
 .رثألا ةصالخ

 ليربوك ةبتكم ىف ةطوطخم هنمو « هرعش ناويد عمجو « ادبحم ارعاش ىنيروبلا ناكو
 ىقلا دراطع ةتكنو «رهدلا ةمركمو ايندلا ةجابيد ١ : ىجافتْلا باهشلا هيف لوقيو ؛ ةناتسالاب

 هنم قتسا يذلا نيعملا سفن نم قتسي هيف وهو « هلزغ نم ةفئاط هل ىورو ارخفلا اهب رختفي

 نبا ناويد أرق هنأ ىنكيو « عاتلم دجو نم هيف امو فوصلا رعشلا نيعم دصقنو « فيرظلا باشلا

 رثأتي نأ ىعيبطف « هظافلأ نم ظفل لكو هيناعم نم ىنعم لك دنع ضقوو هحرش دقل لب ضرافلا

 ىذلا عاتلملا بحلا روصت « ىصحت داكت ال رطاوخو جلاوخ نم هيف امو ادبأ ئماظلا ىهنإلا هبحب

 ىف لظيو « نيبلا بارغ هل قّيني ىتح ةظحل بحلاب انهي داكي امن « نامرحلاو قارفلا امئاد هبحصي

 : هلوق لثمب هتبحاص ةيؤر ىلع فهلتلا دشأ فهلتي وهو هقيعن

 ْحْبُص هل ىلل ناكرل معن تلف ٌرُثوم تاعدلا حبصلا ىف نولوقي
 حمر هّدَق نمو ٌفْيَس هنْقَج ىو ٌمءاقل ٌمورأ ىّلم ابجعايو
 ميس هعمذم يل ىف هل لوطب 2 ادغ دقو وجني فيك ىنيع ناسنإو
 حشر ىتلقم ىو حرق ىتجهم فو رمحأ ىعمد نأ ابيجع سيلو

 تفحي ةحلسك ىهو اهءاقل ديري فيك بجعيو « هل رخآ ال ليل ىف هتبحاص نودب شيعي وهف
 تلازامو « هينيع ناسنإ اهيف قرغي ىتلا عومدلا ىوس اهنم هل دعي مل هنإ « قوشمملا اهماوقو رحاسلا
 . اقريال اًحشر هتلقم قو أربي ال احرج هتجهم ىف نأكر عشيو « امد اهعمد لاحتسا ىتح عمدت هانيع
 : لوقيو

 اعنيَأو الاطتسا ىّتح ةَّحْوَد ىلع اهل دق ةناب ىتضْعك اكو

 اعرتم بئاحسلا ُّسأك امبيقسيو اَعُجَرُم ماحلا َحْدَص امهبغي
 ىعس اذإ دوسحلا لوق نم نسخ طَس اذإ نامزلا بْطَخ نم نيميلس
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 اعجوتو ةقرح ىبلقب 2قبأو هيج عبلذ ريغ نم  ىقرافف

 عضو ميدقلا دهعلا هل تظفح  ىننإف هانجام هنع هللا افع

 نم ةمخض ةرجشل نينصغ لثم اناك هتبحاصو وه هنأ ىنيروبلا روصتي ذإ « ةفيرط ةعطق ىهو
 ودشب ناعني « ادحاو الوانت ةايحلا الوانتو اعم ايذغتو ءاتشو افيص اعم اشاعو اعم ادلو نابلا رجش

 هتبحاص هرجب ةأجفو . دوسح الو لوذع ال « نيثناه نيشتنم باحسلا سوئك نم نالبنيو ماهخلا

 هللا وعدي كلذ عما « ةلؤملا نارجملا عاجوأو ةقرحملا بحلا رانب هبلق ىلطصيو . هانج بنذ ريغ نم

 اظفاح لب هل ًاركاذ لازي الف وه امأ « ميدقلا قاثيملاو دهعلا تعيض ذإ « اهتيانج هتبحاصل رفغي نأ

 : لوقيو . انيمأ

 لولط قارفلا دعب نم ىه اهو  ًالهاوأ نك عبلقلا اذه ُلزانم

 لوفق لوفألا دعب له رردب ايو سنت رافُتلا دعب له ْىَبَظ ايو

 لوزن - تييح ام - ىداؤف ىف مهو اولحرت نيأ بابحألا لزنمايو

 ليمأ دودصلا لاط نإو ميلإ ىننإو ةاشولل ىنع وليم
 و

 ليبس دوهعلا ضقت ىلإ سيلو انج ْنِإو دادولا ظفح محل ىلع
 دعب له ارسحتم لءاستيل هنإو « ةسراد الولط هبلق لزانم تحبضأو هتبحاص هتقراف دقو

 لوقيو « اولحرت نيأ اهموقو ةبيجلا لزنم لأسيو « عوجرو لوفق ردبلا لوفأ دعب لهو فلأت روفنلا

 نارجحلاو دودصلا هل اولاطأو ةاشولل اوعمس مه نإ ىتحو « ادبأ هنوقرافي ال هبلق ىف لوزن مهنإ
 هبحو هقلعت دادزيس لب « اهثكني الو دوهعلا ضقني ال مهدادول اظفاح مهب اقلعتم لظيسف

 ةمامح ىأ ءاقرو نبا هيمسي اكوأ ايرقق ةديصقلا سفن ىف بطاخي نأ ثيلي امو . هكاسمتساو

 : الئاق ثوللا ةيدامر

 . 2 3 0 ٠
 را رح / .ن.: اص

 ليده صضايرلا تنانفا قوف هل ةرححس خاقرو نبا الإ ىنجاهامو

 ليميو انل اهيلمي قوشلا نم ادئاصق ضايرلا فحص ىف ٌدُدَرَي

 ليلخ هلنيع اب الو بفسكو هَداَرَف ىذأ :ثيبلا نأ لحي

 لوحتو ةقر نيبل هيلع نيك ملو ىلايللا هيف مكتحت ملو
 ليلَت كنم قاوطألاب نادزا ال -ىَّهلا ىف ُتقذ ام تقذ ول ىوملاو امأ
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 لوصو بييحلا لصو ىلإ ىلامو هَرهَذ فلالا َق رافام هنإ الأ

 اليخ اهياميو ضايرلا فحص ىف اهددري ىنيام قاوشاب ارحس ىنغتي ىرق نيبو هنيب نزاوي وهو

 ار اصل الو « ليل قرافت ل هينا تيحف « قاف الو نيالو حرم ني مالآ نمركشي هنأك

 هليلت نادزاام هحيرابتو هعاج وأ قاذول ىوهلاب هل مسقيو . لوحنو ىنض
 هل لوقيو « قوطب هقنعوأ

 امع مجرت دقو ةيسرافلا فرعي ناكو . نارجحلاو قارفلا رانب ىظلتي وه اني اموي هتفيلأ قرافي مل هنإ

 : هلوق

 ديحوتلا ةلداب  ةءولمم  ةنوحشم ٌرئاقد نوصخلا ٌقرو

 هتاملزغ ةعور ىلع لدي ام انمدق اف لعلو
 بودي ناو لصولا ىمتي قوشم امن اد ابمف وهو

 هبر ءادن ىل ىتح « هب لصتي امو ىنعملا اذه جدري لازامو . نارجملا سحح
 ٠ ١ 74 ةنسل قشمدب

 . ةرجهلل

 ءاجضاو رخفلا ءارعش
 رخفلا رعش نأ فورعمو « ةيلهاجلا ذنم ةميدقلا رعشلا تاعوضوم نم ءاجهلاو رخفلا اعوضوم

 اسلغتةسايحلا مساب ىربكلاةيرعشلاهتاراتخم ماعوبأ | ىمسىتح ءاميدقا هيلع باغ ةيبرحلا ةساهملاو |

 نمهمحزي ناكو : مهمالسإو وبّتيلهاج ف برعلا دنع ىرمخألارعشلا تاعوضوم ىلع عوضوملااذه

 نوريثتسي ١ مهمنازبب مهموصخ نوجبيو ةيبرخلا ىهتاراصتناب نورخقي اوناك ذإ « ءاجحلا رعش ميدق
 ' رم ىلع - برعلا كراعم تناكو . ءادعألا ىف اكتف دشأ ةديدج كراعم ضوختل مهلئابق كلذب

 - اهراوأ دتشا دقل لب ءران اهل دمخت ملف « ءاجحلاو رخفلل اًرمتسم اًدوقو مألا نيبو مهنيب - نيتسلا

 قتكنو . ةيرانلا مهرعش ماهسب كراعملا كلت ىف نوكراشي ماشلا ءارعش ناكو « نمزلا عم انمدقت الك
 « نييبرح نيبتاكمب هبشأ اناكو « ىرتحبلاو مامت وبأ امهر صعلا اذه نم نيبيرق نيريبك نيرعاش ركذب
 برخلا تمدتحا فيك ناروصيو « ىرغصلا ايسا ىف مورلا عمو ناريإ راوث عم كراعملا نارضحي اههف .

 بناجيو . ةيقاب مهنم قبي داكي ال قْحَم نم ءادعألاب اولزنأ امو اهيف اهداوقو ةيسابعلا شويجلا ءالبو '
 نايبل ءارعشلا اههمظني ناذللا نايملسلا ءاجهلاو رخفلا كانه ناك ىبرحلا ءاجحلاو رخفلا اذه

 هؤادعأ هب فصتي امو ةعيفر ةيقلخ ةيلاثم نم « مهسفنأ مه وأ « مهماوقأو مه هيلع نولمتشي ام
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 نايدرفلاو نايعامملا ءاجحلاو رخفلا اذهو . عمتجملا اهيردزي ةنئاش قالخأ نم مهموصخخ ضعب وأ
 ءارعشلا نيب كلذ ثدحي ناكام اريثكو « ءارعشلا نم امهريغو ىرتحبلاو مامت ىلأ دنع امهدجت

 . هيجابيو هل اليمز رخافي ارعاش - ةسفانملا لماعب - دجنف « مهسفنأ
 ىف ةمدتحم برحلا تناكو « تارامإلاو لودلا رصع : رصعلا اذه ى اعئاش هارن كلذ لكو

 . ةمصاق تابرض مه ليكي ناكو « مورلا نيبو بلح ريمأ ىنادمحلا ةلودلا فيس نيب هلئاوأ

 نيرذنم نيجاهو مورلا نيرخافم ةيبرعلا هشويج ةلوطيو هتلوطب نوحدمي ءارعشلا نم نيريثك لعج امم
 نيبدرفلا ءاجملاو رخفلا دجن كلذ باجيو . رذت الو قبت الو اقد مهقانعا قدت كراعمب مهعومج

 رخفلا رعاشو . ءافرلا ىرسلاو نييدلاخلا نيب ثدح اموحن ىلع هتيشاح ءارعش ضعب نيب نيمدتحم
 . ةدرفم ةمجرتب هصخدنسو « ىنادمحلا سارف وبأ ىرجم لا عبارلا نرقلا ىف ىرابي ال ىذلا ىماشلا

 ءالعلا نأ ةديصق ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ماشلا ءارعش اهمظن رخف ةديصق عورأ تناك امبرو
 : 20 لوقي اهيفو هتمجرت ىف اهيلإ انرشأ ىتلا ىرعملا

 لئاتو ظ مزحو مادقإو ةفافع 2لعاف انأ ام دحملا ليبس ىف الآ

 لئاضفلاو ةلعلا الإ ىلا. بنذ الو ةرثك موق دنع | ىنونذ ا

 لماكتم اهوض سمش ءافخإب مش نمف دالبلا ق ىركذ راس دقو

 لئاوألا هعطتست ملام يتآل ةنامز ريخألا تنك نإو فإو

 لزان نيكاّسلا نيب ىننأ ىلع ١ ىلزنم ةنك ىلا ضرب مل قطنم ىلو

 لهاج ّىتأ. ّنَظ ىتح ةتلهاجم ًايشف سانلا ىف لهجلا ُتيَأر الو
 ٌلضاف صقل رهظُي مك افسأوو صقان ٌلضفلا ىعدي مك اًبجعاوو
 2 لئاصألا ىلع ىراحسأ دّسحتو ١ افرشت أ “يف مري رسفاني

 امإو « دحم نم اهيف ام لكو ةايحلا ىف ةدهازلا ةمئاشتملا ءالعلا ىلأ ةيصخش ضقانت ةديصقلاو

 هيئئاش ضعي ىلع ادر بضغ ةعاس ىف اهمظن امإو ءرخفلا نف ىف هيقباسل ةاكاحمو اديلقت اهمظن

 ١ ىلا قباسلا - قب - هيف هنأو « ىيبرعلا بدألا ىف هتناكم روصت ىهف كلذ عمو . هموصتخخو

 رهاطلا فافعلا نم فرشلاو دجلا ىنسكي ام لكب ضهنأ انأو مذلا ىنقحلي نبأ نم : لوقي وهو
 )١( ةيرصملا بتكلا راد عيط ) دنزلا طقس ناويد (,

00 
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 بويع الو بونذ هيف سيل هنإ لوقيو « غباسلا دوحلا وأ لئانلاو لفانلا مزحلاو ءىرجلا مادقإلاو

 دالبلا معيل هركذ نإو . اديأ كلذك نساحما دعت نلو « ابويعو ابونذ لئاضفلاو العلا تدع اذإ الإ-

 ىأ هنإف رخأت دق هنامز ناك نإو « هءافخإ دحأ عيطتسي ال ىذلا رماغلا سمشلا ءوض اهمعي ايك

 بلطي هلقع وأ هقطنم لازيال العلا تاومسلا ىف نيكامسلا نب هنأ عمو « لئاوألا هعطتسي مل امب

 ءاعدا نم بجعتو « لهاج هنأ ءايبغألا نظ تح لهاجت ايشاف لهجلا ىأر الو . انأش ىلعأ ةلزنم

 نود هيف نوكي نأ ىنمتي تقو لك نإ لوقيو . صقنلاب لضافلا رهاظت ىلع رّسحتو لضفلا صقانلا

 ىف ءالعلا وبأ ىضميو . هرحس هيلع دسحي مويلا ليصأو هموي هيلع دسحي هسمأف « تاقوألا نم هريغ ٠

 . فصاقلا دعرلاك لجلجما مخضلا توصلا اذهب ةديصقلا

 مهئالبو هموقب رختفي هلو « ةرجهلل 457 ةنس ىفوتملا ىجافنْلا نانس نبا ءالعلا ايأ رصاعي ناكو

 : ""مورلا دض روغثلا برح ىف

 ادعاوسو هنود اًحامر اوطَسَب ةّمِلُم ملت اذإ روغللا لهأ
 ادهاحمو امركمالإ قلت مل  مهلع تررم اذإف ىَقتلا ولوأو

 ادجاسم رايدلا اوُرِمَع اوللاس وأ اعراصم دالللا اوثلم اويراح نإ

 ادهاوشو َةَلِدَأ ديرت وعد هريغو للا ُبسنلا هل سيب

 مورلا نيبو مهنيب كراعملا تاحاس نوئلمب برحلا ىف مهنأو مهاوقتو هموق سأبب رخفي وهو
 برعلا ىف قيرع مهتيب نإ لوقيو « دجاسم رايدلا اوثلم ماسلا ىلإ اوضفأ اذإو . نيلوتقم ىعرص
 هل درفنسو ذقنم نب ةماسأ نييبويألاو نييمطافلا نمز ىف رخفلا ءارعش نمو . تيب ىأ هلواطي ال
 : ()هركذ راملا ىلاعاسلا نبالو - ةمجرت

 انذحن هل نوكي نأ ىبق هركأو 20بحاص لك نم َمِيَضلا ىنآل ىفإو

 "”انْبلا َةْيدَجلا تلمعأف تصضين امركم هيف ُدْعَأ ملا ّدلب نإو
 لاو َسْنِإلا هلاباغ تغلب دقو 2 هلومخ لهأ نيب لصق ناش امو

 انزَحلاو َلْهَّسلا هسافنأ تقبع دقو  ِهِحْوَدِب نيه دنهلا دوعك ىنإف ضس

 ةمخحضلا قونلا : ندبلا ةيليدحلا (7*) "ا رص ىجافتللا نانس نبا تاويد )١(

 8114/7” قاعاسلا نبا تاويد (؟)



 لح ظ

 ىلإ هنع لّحر هب وبني ادلب نأ ًسحأ ول ىّتح « اقيمع اروعش ةماركلاب ارعاش ميضلا بأي وهف
 هلهأ نب لومحت هارتعا نإو « نحلاو سسنوالا نيب عاش هنإ لئاق هلضف نايب غلابيو . بايإ ريغ

 . ضرألا نم نزحلاو لهسلا ألمت ةرطعلا هتحئار اب « هتحود ىف هلضف فرعي ال دنها دوع لثم هلثف

 ءايأ لثملابو كيلاملا مايأ لاوط هتماركو هسفنب زتعملا شجألا توصلا اذه ىلإ عمتسن لظنو
 : (7هركذ راملا ىرزحلا نبا لوقك نيينامعلا

 لقب ىرهدو يح ىئلصوبو | ىيشم ىطَحَو ىلع قلق -4 هع ٠ 2 ل د 8 كا
 نس ينج 0 ّْ ا #

 (0( اعلو نات قرا ىلق مه أمو اهلمنو ىلاعملا اندلا نم ىمهو

 ”ةشحشملا قيحرلا هيف ّحَدق الو  َةَنِبق توصاالو ىّوحأ اشر الو نك 7 5 قار مو طع
 يلا -

 يل ام 0 *
 0لطنَي نضيأو انْ ةدورسمو حباس درجأو ندل انكلو
 . ىلاعملا بلط همهو .رهدلاو ظحلا هفعسي ل نإو رومألا ىف ذافنو مزحو مزع بحاص وهو

 : اليمج ءانغ نينغتي نمب الو « هافشلا رمس نم علعل لبجو نيتقرلا تضور نكسي نمب ال اهب رفظلاو
 . ةمهحم ةعساو عردو عرسم سرفو لتاق نيل حمر همه امإ . هبارشو رمخلا قيحر نم حادقألاب الو
 مزحلاو مزعلا لهأ نم هنإ . ءادعألا باقر ىلع هلسي نيح برحلا رابغ ىف ئضي عطاس فيسو
 كفسو لاجرلا ليتقتو برحلا ىف سأبلاب ضغشي امنإ « رمخي الو ءانغب الو بحب فغشي ال ىلاعملاو
 . مهئامد

 اريثكو رفولا ءازحلا ءارعشلا نوزجي ال نم ةصاخنو « ريثك ءاجه رودي ناك رخفلا اذه بناجيو
 حابص همصخ ىلإ مهنم مصخلا اهبوصي ءاجهلا ماهس ىلإ نوعزفيف « تاسفانملا مهنيب مدتحت تناكام
 نإو ةباعد حبصي دقو « ةحراج ةيرخس حبصي دقو « ةلتاق ةماس اماهس ءاجحلا حبصي دقو . 'ءاسم

 : © هل نأ ىلع افيض لزن دقو ىروصلا نسحما دبع لوقك « ةرارم نم لخت مل
 يل أ
 حرف عوجللا نم ىنسم اه لثم حمرقب ىلوزن >-هسم رخو

 مق ٌرللا ىلع هككح , ىفو ريل ا اهدلا مكح امك هل فيض تب

 جوزمملا لسعلا : معشعشملاقيحرلا ؛ةفشلا ىف ةريم ١١8/1١ ابلالا ةناحمر )١(

 : ةدورسم .صرف .درجأ .ممرلا : ندللا (4)  ٠ناتضور وأ دجن قرش ى ناتيرق : ناتقرلا (؟)

 فيس : ضيبأ . ةغباس : افغز .عرد دج ق لبج : ملعل . لزغلا ءارعش امهركذيو

 الو ء/١ ةمتنلا (6) : ةوحللاو . تايتثلا هب هبشتو ةيبظلا دلو : أشرلا 0(



 ننس
 | وحصي سمي حفاط مهاو كسلا نم وهو تلزنذإ ىل لاق
 ححنو حضن هنم لوقلاو لا لوسر لاق تلق تتْبرغت مل
 اوُحِصَت اوموص ثيدحلا مامت 5 "اق دقو  لاقف اوُمَنْشت اورفاس

 نم ناسنإلا بيصي ام وهو حرقي هفيضم ىلع هلوزن روص دقق «ربولا عسل عسلت ةباعد ىهو
 ع املأ ني لازيال عر عوجلا نم هّسم هنإ لاقو « ةثراك ناك هيلع هلوزن امنأك « هوحنو حالسلا ضع
 اولان نإ ىأ ( هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإ ) : نارمع لآ ةروس ةيآ مهلتسي امنأكو
  حيبقلا مكحلا اذه هيلع مكح ىذلا وه رهدلا نإ لوقيو . رد موي مهنم متلن دقف دحأ موي مكنم

 لوقل هباجاف « ىدنع تلزنو تبرغت مل : ايرزم الاؤس هلأسف « مهلاو حشلا نم ة ةركس هتباصأ دقلو
 هنأكو « اوحصت اوموص : ثيدحلا مامت : لوقي هيلإ ردابف ء اومنغت اورفاس : هانم هللا لوسر
 075 ةنس قوتملا ىزغلا لوقيو . هدنع لظ ام اهئاص لظيو موصي نأ لب اعئاج لظي نأ هيلإ بلطي
 : (7١هاشناورش ىمسي تناريإ ماكح نم مكاح ءاجه ُْف

 *بذكلاو كايتحالا هّيميش اًَدَّسِع ارّوصم امؤل تأ
 بغرالو  ةبيه نم  هولعي بهرال  شعتلاك ريرس لع
 "02 هنيبو ىبلاعسلا نيب ٌهبطاخي نم رّجهلاب هَبِحَي
 تي
 سانلا هقرفي
 نجر هل  ىتتتتال ليفلاك اّدنأ مئاق .عنملاو عمجلل
 هشد ام ىلإ ىزغلا دي ىف تايبألا تلوحت دقل لب ؛ ؛ مكاحلا اذه دلج هب ىوك عذال ءاجهرهو

 لب ريرس ىلعال سلجي « بذكلاو مؤلل لاثمت وهف « ابص هسأر قوف هبصي ران نم اظاوش لب اطايس
 ه.طاخم كصي هنأو ؛ ضيغب حش نم هنع فرع ال ؛ ع هلام ىف بغر الو هنم بهر هلظي ال شعن ىلع
 هنوشحي سانلاو . اممد ايسن ناليغلا نيبو هنيب نإ لب ءرشبلا نم سيل وه انأكو « حيبق مالكب
 هانيعف ماني ال ذإ ادبأ امئاق ليفلاك قاخ امنأكو « بارتلاب خطلم اهدخو برقعلا نوشخي اي هتهافسل
 ىلكلا ةلقرعلا ناكو . حش .هينادي ال اضيغب مش هيقحتسم نع هعنمو لاملا عمجل اناد ناتدودشم
 مهحدم نم ضعب هاطعأ دقو تايبأ نم نم هلو « هسفن اجه ىتح ءاجحلا ريثك, ه1 ةنس قوتلا
 . ©9لاقف اريعش لب « الامال

 برت ةهدحلو ىسحمب بن رشعس لاو ةهاقسلل دق ع ب هم للا لا را 5 5 8

 )١( ماشلا مسق) ةديرخلا ( ١/١5 )( ماشلا مسق) ةديرنلا ( ١/١81

 ناليغلا : ىلاعسلا (؟)
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 مراكملا لهأ تامذإ محل تلقف 2 ىَروْلا ىف كرعش تصخرأ مل نولوقي
 هئابب نم ةتصلختسا اذإ ريثك هنإو ٌريعشلا رعشلا ىلع ىّاجأ 5

 نم مهراعشأ ىلع هنوقحتسي ام نولاني ال مهنأ نم اريثك ءارعشلا وكشي ىزغلا نمز ذنمو ّ . 3 3 ُط 2 ها!

 . مالكب بذاك مالك اهنأكو « اهيف امب قب نأ نود ةرطسم اًعقر مهيطعي نم مهنم نإ لب « مهيح ودمت

 <ه ةنس قوتملا فجسملا نب نمحرلا ديع نيدلا ردب نييبويالا مايأ ىف نيئاجحلا رابك نمو

 : 2)لوقي ارك هتباصع وأ هناوخإ نم ةعاج وجب هلو « ةرجهلل

 يق © رك

 لاضفإ الو لصق ممهيف ام ةباصعب ىنتولب فيك بر اي
 لامآلا مهيف بذكتو ىجاه -2020لا مهيف قدصي اصوألا ىرفانتم
 لاب مهتدفرتسا اذإ مول ةّملل مهتدجنتسا 2 اذإ  اَنَبَج

 ] دئادشلا دنع مهو لآ  ٍةمعنب ترفظ اذإ ءاخّرلا ىف مه

 مئاد اهيف بذكت ذإ وجهم ىف ةمذم لكب ةريدج اهاريو لضف لك نم هتباصع ىلحي وهو
 لآ وأ لهأ ءاخرلا ىف مهو « ءالخم ءامؤل « دئادشلا دنع ءانبج مهنا اهدارفأ فصيو . لامآلا

 ناطلسلا ىّلوو- ائيش هدحي مل هءاج اذإ ىتح ءام نامظلا هبسحي لآ وأ بارس ءارضلا ىفو « لوقي امك
 قنحلاو ىكلاملا بهذملا : ةيهقفلا بهاذملا نولثمي ةعبرأ ةاضق 555 ةنس ىف سريبب رهاظلا
 ذختاف « نيدلا سمش بقلب ىكلاما بهذملا ادع ام بهاذملا هذه لثمم بّقلو ىلبنحلاو ىعفاشلاو
 . ا"! ههضعب لوق لثم نم .رخاسلا هكفلا ءاجهلل اعوضوم كلذ ءارعشلا

 ماككحلا ةرّثك نم  اوبارتسا مآشلا ُلمأ

 مالظ ىف مهلاحو (سومش اًلعيمج مه ذإ|
 دَّدَشو « هنوعلبي دقو هنوغضميو هنونخدي سانلا لذارأ نيب فرع رّدخْملا شيشحلا برش ناكو

 باشلا لوقك همذ ىف ءارعشلا نم ريثك مظنو « هنوطاعتي نم ىلع ريكنلا سربيب رهاظلا
 ظ : 20في رظلا

 )١( ص (ىلوألا ةعبطلا ) ةماش هال١8/1 تايفولا تاوق 75 .

 ةرهازلا موجنلا (؟) ١7/17 ةرهازلا موجنلا () ىلأل نيتضورلا ليذ رظناو 81/19"
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 هدبشثر ىلإ بفورصم ريغ هنكل اهلكآ دنع لصق ةشيشحلل ام

 هديك قف ءادوس هنيع قف خارمح هش قى َءارشخ ههجو ق ًءارقص

 داوسو هنيع بوشت ةرمحو ههجو ىرتعت ةرفص نم اهغضام ىف اهراثاي حيبقتلا ةياغ اهحّيقي وهو

 : "92لاحك ءاجه ىف ةرجهلل 584 قبس قوتملا ممع نب نيدلا ريح لوقيو .:هديك ىف لوزي ال

 , وا ُُ ورا رس

 ايهاودلا حبحصلا بفرطلا ىلإ قوسي 2 هقكق نويعلا لحك نم خيشلا اوعَد

 ايفامو اهقلخت 2 اضايب 2ْتسقلأو وداوب رظات نم تيهَذ مكف

 اصيصي اهب قبب الو اهرظنو اهداوس ىلع امريم ءاضق ىضقيو راصبألا ىمعي هلحف

 ىعفاشلا ىنوعايلا دمحأ نيدلا باهش ىضاقلا ءاجه ى قشمد ءارعش ضعيلو . صيصب زيغ الو

 : (ةرجهلل 8١5 ةتس قوتملا

 قوعييتال عييدبي ْ قدشنا ماشلا ءاسصستق

 قوعاب لكل ! دعيو ةعشذصم لك ب تعفص

 ةحضاو ةيروت 6 ىنوعاب و ةملك قو . ةيلاوتم :تاعقص نم ءاضقلا ادي لّرن ايف هلحتدأ هتأكو

 . قوعابلا ىضاقلا دنصقي امنإو عيبلا نم 6 ىتوعاب » دقي ال وهق

 مييلع غيسي ال نمو ماكحلا نم مهقوري ال ْنَم هماهسب نومري ءارعشلا ةنسلا لع ءاجهلا ىلافيو ]

 ىف ةرجهلل ٠١1/4 ةنس ىوتملا ىبلح ا نارمع نب فسوي كوق ةلكاش ىلع « نييناثعلا مايأ ىتح هلاون
 : ]يع

 همادٌسلا هّتلاغل هلمانأ | تداع هله مويبول ٌليخي

 همالاس اموه هل تفرع 1 ماع ل 9 رانلا : ق ولو

 رق

 همأايقلا يح تدب 1 ماك د اهيعر هترقسب تراص ولو

 ادلاخ لظيس لب رانلا نم ةمالس هل ىجَرُت امو .:ادبأ امذات لظل اموي هّحش هتاف وأ حيحش وهف

 | سمشلاك ةريدتسملا شيعلا نافغرو زيخلا نم ىتح ماعط لك نم امتاد ولختل هتدئام نإو « ابيف
 ل ع

 ما

 )١( ايلألا ةناحمر () ه0/9-1 تايفولا تاوف ٠١8/1
 ةرهازلا موجنلا (؟) ١52/14
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 ىلع اههيبش ىري نأ الجخو اقوسك ةمايقلا ىتح سمشلا ترعتس ال ايسان اهيلع افيغر ىقلأ هنأ ولو
 . ءاجحلاو رخفلا ءارعش نم رفنل مجرتن نأ انب ُئرحو . هتدئام وأ هترفس

 ىفادمحلا 2١ سارفوبا
 ةفيلخلل .لصوملا ىلع ايلاو هوبأ ناك « ىبلغتلا ىنادمحلا َنادَّسَح نب ديعس نب ثراحلا وه

 اهنم بجنأ ةيمورب نرتقاو ء ةعاجشلاو ةيسورفلاب هترسأ ءانباو هتوخإ لثم اروهشم ناكو « ىضارلا
 هتققح زمر وهو ةلبقتسملا هتيسورقل اًرمر دسألا ةيتك ىهو سارف ابأ هبقلو 8٠١ ةنس ثراحلا هنبا
 هل ترضحأو « همأ هب تينعو « ةثلاثلا هتتس ىف وطخي هنباو اردغ لتق نأ ديعس ثيلي ملو . مايألا

 ى مألا عم كرتشا نأ ىنادمحلا :ةلودلا فيس هتحخأ جوزو همع نبا ثبلي ملو . هابص ىف نيملعملا
 "الا ةنس هترسا هعمو اهيلإ لقتنا ماشلا روغث ضعيو بلح هسفنل عطتقا اذإ ىتح « ةياعرلاو ةيانعلا

 نيبردملا ضعبل هاطعأ ذإ « مايق ريخ اييدأو اًسراف هتيبرت ىلع ماقو هلفك ىذلا سارف وبأ هعمو

 ترهظ ام ناعرسو . هيولاخخ نبا لثم نم نيبدؤملاو نيملعملا ضعبلو «ء ةيسورفلا ىلع هنوبردي

 ىف باش وهو اهيلع هالو نأ ثيلي ملِو « بلح برق ةدلب جبتمب ةعيض هحنش « هتياحنو هتيسورف

 اهدوقي قلايق مهيلإ قوسي دقو مورلل هبورح ىف همع نبا ملي ناكو ء هرمع نم ةرشع ةسداسلا

 ريغ . ةيدرط ةجودزم هناويد فو ء وهللا ضعبو ديصلا ىلإ اتايحأ ايضفم ءجبنم ىلإ دوعيو هسفنب
 نم مالسوالاو ةيورعلا ءاذعأ دصب اقوغشم ناك اعإ ناويحلا ديصب افوغشم نكي ل ةنأ ىلا نم نأ

 ةبقلملا هتيميهل انضرع دقو « ىوهلا ىعيش ناك هنأ عيشتلا ءارعش نع انثيدح ىف انب ٌررمو . مورلا

 روهشم ةماع نيينادمحلا عّيشتو « اًراح اعافد نييسايعلا دض نييولعلا نع ابيف عفاد ىتلا ةيفاشأاب

 ْ . ةيمأمإ ةعيش اوناكو
 هفلختسي نأ لواحو « مورلا قانعأ قدل هرهصو همع نبا عم فوفصلا ةمدقم ق بكري لظو

 ف انسح ءالب ىلبي امئاد ناكو . هيرح ىف هبحصي نأ ايجار هفطعتساف « هتاوزغ ىدحإ ىق بلح هنع

 عم ديصلا نم جيتم ىلإ ادئاع ناك "ه١ ةنس لاوش مايأ نم موي قو ء قزمم رش مهقيزمتو مهليتقت

 ق ةظوفحم ةطوطخم 4٠ ىلع هلباق دقو هناويدل هقيقحتل امو اه/١ ةميتيلأ هرعشو سارف ىلأ ىق رظنا ١(

 بترو هيشأؤح عضوو ىنرغلاو فبرعلا نيملاعلا تايتكم بلخلا ةديزو 4784/8 ركاسع نيا بيقيتو اهدعب

 . هسراهق خيراتو ؟ تارذدشلاو تراب ناكلح نمأو ١ ماب/

 ناهدلا ىماس . د ةمدقمو 47/7 نالكوربل ىلرعلا بدألا
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 ى مهس هبيصيو حارجلا هنخثت نأ ىلإ عفاديف هتغابت « رودويت » ةدايقب مورلا نم ةبيتكب اذإو هنايلغ

 م . ةرتف اهب لظيو ةنشرَحخ ىلإ رودويت هب مّدَقَيو « راوغملا لطبلا رسؤيو « هيف هلصن قبيو هذخف

 رسكنت ال ةيتاع ةباص لظت هسفن نأ ريغ ؛ حارخلا أو راسولا لذ قوذيو « ةينيطنطسقلا ىلإ لقني

 ى هنولزنيف هتلوطبو هتيسورف سارف ىلأ ىف مورلا ربكُيو . ةبالصو اون مايألا عم دادزت لب « اديأ

 ىف امهب لظيف « هحالسو هعورد علخي نأ ىبأيو « هرمأب موقي امداخ هل نوصصخيو رحبلا .ىلع رصق
 . هرسأ

 ىف المؤم هناوخإو ةلودلا فيسو هلهأ ىلإ سارف ىنأ راعشأ رثكتف « تاونس عبرأ رسألا لوطيو

 نيملسملا نم هعم نم لكلو هل اماع ءادف هديري ةلودلا فيس نأ هرخأ امه ناكو « هئادغ عارسإلا

 ىرسأ ءادفل ءاقللا ىلع ةلودلا فيسو مورلا قفتي 88 ةنس قو . مورلا كارش ىف ارهق اوعقو نم

 ةلودلا فيس مدقيو و ةئشرحب ىبرع ريسأ فالأ ةثالث عم سارفوبأ لزني بجر رهش فو « نيفرطلا

 ىلإ سارف وبأ دوعيو ءادفلا متيو . برعلا ىرسأ نم هعم نمو سارف ابأ مهب ىدتفي مورلا ىرسأب

 تامازهناو تاراسكنا نم هدونج باصأ امو ةلودلا فيس ضرمل اديدش ارثأت رثأتو . بلح

 ىلع ءاليتسالا سارف وبأ لواحيو « ماعلا روديو « ةيلاتلا ةنسلا ىف ةلودلا فيس ىقوتيو . ةقحالتم

 نوكيو ٠1 ةنس ىلوألا ىداج ىف هْيَوْعْرق هالوم هاقليو ىلاعملا بأ ةلودلا فيس نبا دي نم صمح
 اهب بطاخي اتايبأ دشنأف هلجأ وندب رعشو برحلا ةحاس ىف احيرج طقس هنإ لاقيو « هُفْتَح كلذ ىف

 : اهاح ناسلب هتايبآ ماتخ ىف الئاق اًيزعم هتنبا

 بابشلاب متي مل ينس  ارفوبأ بابشلا ُنْيَز

 ىف نكي مل ذإ « سراقلا ريمألا اذه رعش دفنتسي ىذلا عوضوملا حيدملا نوكي ال نأ ىعيبطو

 هتليبقي هرخف : هرعش قرغتسي ىذلا عوضوملا وه رخفلا نوكي نأو « هرعشب بسكتلا ىلإ ةجاح

 ىلع تاراصتنا نم نييسايعلل هتمدق امو اهبقانمو ةينادمحلا هترسأبو « ةيلهاجلا ذنم اهداحمأو بلغت

 ُدَعُيو . هتلوطبو ةيركلا ةيقلخلا هتيلاث رخفو « نييطيزتيبلا مورلا ىللعو « ةطمارقلاو جراوخلا

 ريثك فاطعتساو ءاثرو لزغ اهيفو « هناويد ىف ةيناوجرألا عطقلا مورلا رسأ ىف هراعشا وأ هتايمور

 مهنم قبي ال اعارق مهعارقو مورلا ةلزانمل هعم دوعيل هتيرح هيلإ دري ىك ةلودلا فيس همع نيال

 مهتلاسبو برعلا ىف نعط نيح قتسمدلا ىلع افينع ادر اهب دري ةيئاب اهدئاصق نيبو « رذي الو

 ىف اهب هيبأ حرجو شعرَم ىف هيخأ لتقمو ةلودلا فيس مامأ مهتاراحدناب هركذي ذخأ اهيفو « ةيبرحلا
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 لإ نحي هتايمور ق وهو . ىولي ال ههجو ىلع هرارف نم ناك امو ناقللا ىف هتيخا نبارساو ههجو

 رسأ نيح نابكرلا ةنع لأست ىهو ةليلعلا همأل ىنريو هئانيأو هجوز ىلإ قاتشيو هبابشو هابص بعالم

 : اهناسل ىلع الئاقف

 4 8 00 2 2 ا 7 ©
 اهلجرأ دويملا لق >(حىرس دسم كندر ثعح نصح ىل2 ىار نمأي

 سا ع 2 ربع 5 ع

 ()اهلّهثتو  ةرات اهلعلت اندروم هذه  اَنمأ اي

 ةليقثلا دويقلا لانت الو مهرسأتو ءادعألا نورسأيو مهلتقتو ءادعألا نولتقي ٠ برحلا مهدراوف

 ءادفلا تيلط الو ةينملا بابسأ تفحخ ام زوجعلا ىمأ الو : ةيناث ةديصق ىف لوقيو . مهمادقأ نم

 : اه لوقيو . ادبأ ىمع نبأ نم

 هك ٌفاطلأ هلل ىسأتكال  اَعَكأ اب

 هيصولا ريت هنإف ل 2 دييمجلا ريصلاب كيصوأ

 ةزع اهلثامت ال سفن ةزع عم « هتياعرو هلضف نم ادبأ سأيي ال وهو « ةمات ةقث هللا ىف قثاو وهف

 ىف هب مهلوزنو رسألا ىف ىلوألا همايأ ذنم ةبالصلا هذه ودبتو « ةبالص اههبشت ال حور ةبالص عم لب

 : دشنأ ام ناعرس ذإ « ةنْشّرَخ

 رم قل

 اريغم أهس تللح دقلق اريسأ كنس رتخخ تررز نإ

 ارورسسلا كب ثتيقل دقف كل بف . نزحلا تسيقل  نالو

 تميتلا انارين اهب اولعشأ مكو « تانتافلا روحا مهءاسن اوبسو اهلهأب اوكتف املاط مهن] لوقيو

 سارف ىلأ حور ىف تدسحي امنأكر عشنو . اروكذم ائيش نكت مل نأك اهيلع تتأو روصقلاو لزانمل

 ىلاهش ىلإ ايسآ طساوأ نم ميدقلا ملاعلا اهي اوحتفو برعلا اهب زيمت ىتلا ةيتاعلا ةوقلا ىناعم لك
 نكمي ال احور هيبنج نيب لمحي امنأكو ء نزحو لأ نم هيناعي ناكامو هرسأ نم مغرلا لع « اينايسإ

 . بوطخو ثراوك نم اهب لزن اههم رهقت نأ

 نإ مورلا لاق نيح اهمظن ىتلا ةيئارلا هتديصق ذئنيح سارف ىبأ دئاصق عورأ ناك امبرو
2 

 ءادتبا اهبرشن : اهلهنت . اعابت اهبرشن : اهلعن )1١(
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 .ىدحإ نيبو هنيب راوحب اهادب دقو « هحالس هنم بلسن مل ىذلا وه ىرسألا نيب نم هدحو سارف ابأ

 ربصلا ءايميِش عمدلا ّىِصَع كارأ

 ةعول ىدنعو قاتشم انأ ! لب

 توملو لصولاب ىتللعم
 ةميلع هو ؟تنأ ْنَم ىنلئاست

 ىوهملا امل ءاشو تءاشاك تلتف

 هود

 رمأ الو كيلع ئَهَت ىوهلل امأ
 2 ىلا 7

 ريم هل عاذيال ىلثم نكلو

 رطقلا لزنالف ًانامظ تم اذإ

 ركن هلاح ىلع ىلثم ىّتفب لهو

 رثك مهف مهيأ تلاق نكلبتق
 راد جك ١ أ 0 لق ََ رق رع 2 8

 رهدلاو تنأ لب هللا داعم تلف اندعب رهدلا كب ىَرْرَأ دقل تلاقو

 مم ءادشألا لاجرلا ربص رباص وه لب « ىكبي ال وهف « ةوقو ةوتف امهيف لزغو راوح وهو

 نم هلأستو هفرعت ملف هيف ام لك ريت امنأكو « هلاني ال لصوب هتللعم ءازإ ةعول نم هبلق ىف رعتسي ام
 كنم لان دقل : هل لوقتو . نوريثك مهف مبيأ هلأستف « كليتق اه لوقيف « فراعلا لهاجت ؟ تنأ

 . الئاق اهراوح ىف ىضميو . رهدلاو تنأ لب : هللا ذاعم اهل لوقيف « هرسأ نع كلذب ىنكي ءرهدلا

 رصنلا ةدوسملا بئاتكلا ةدايقو كراعملا ناعمعم ىف ركنم ريغ ىننإف علا ةئبا اي ىثيركتت ال : اه
 ارتس مهل كتهأ نأ نود مهءاسن ىبسأو مهءامد كفسأ مورلا ىلإ ةكلهملا رطاخلاو فواخْلا ماحتقاو

 : هتوتف لكب حيصي نأ ثيلي امو , ابوث محل فشكأوأ

 ")مغ هيرالو رهُم ىسرفالو ىَعَوْلا ىدل لْزْعب ىَبْحَص امو تَرَ

 رحب الو يقي رب هل سيلف ءعىرما ىلع ءاضقلا مح اذإ نكلو

 رمح مهثامد نم ةبايش ىلع 2 امنإو ىبايث اَوُلَع ْنأ نوم

 ردَبلا دقتمي ءامْلُظلا ةليللا ىو  مهّدج دج اذإ ىموق ىنركذيس
 ربقلا وأ نيملاعلا نود ٌرْدَّصلا انل انني 2طسوتال سانأ منو

 ز رهملا هلع مل ةءانسللا بطحخ نمو انسوهفن ىلاعملل ىف انيلع نوب“

 ”نفالو بارتلا قوف ْنَم مركأو العلا ىوذ ىلعأو اايتدلا ىنب زعا “ ع دن ل ل رو ا » 2 | َ 9 ُ ع

 - ٠ 0 9 7 4١ -: 3 ان

 ناسرف مهنإ « ادبا امنودمغي الو برحلا ىف فويسلا نورهشي ىبحص ىئاروو تريمأ : لوقي

 احالس نولمحم ال : لزع . ةيرجتلا ليلق : رمغ )١(
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 هبحاص ناكو « لاتقلا ىلع ايردم ناك لب اريغص ارهم ىسرف ناكالو انبج ترسأ امو « لاطبأ
 ىف هنم رفم الو هنع ىَدْعَم ال ىذلا ءاضقلا وه امنِإو « ءادعألاب كتفلاو لازنلا نسحي اعاجش اسراف

 وهو « ةيبرحلا هتدعو هتمأل اسبال هكرتب هيلع اوُنَم مهنإ مهلوقل ابضاغ مورلا ىلإ هجتيو .رحب وأرب
 لاصن قد املاط ذإ « مهئامدب ةخطلم هعورد نإ لوقيو . راعشتسا هدعب ام ةوقلاو ةوتفلل راعشتسا

 سارجأ قددت نيح هنوركذيس مهنإ لوقيف هموق ىلإ تفتليو . مهرودصو مهقانعأ ىف هفويس
 ىبرعلا بابشلا نيناوق عضي انأكو . ءادعألا ىف هءالبو هتلوطبو هتيسورف نورك ذيس « سرحلا

 الاجر نإو ءربقلا وأ نيملاعلا نود ردصلا امإف برحلا نوتأ ىف اهسفنب ىمرت اهنإ « ةيبرعلا ةمألاو
 لب « اظهاب هدعي ملو رهملا هلغي مل ءانسحلا بطخ نمو « ىلاعملا لين ىف مهحاورأ نولذبيل اهلاطبأو
 مهمركأو مهالعأو سانلا زعأ نحن : انلثم نم لوقيو . هبلقو هحور ناكول ىتح ايضار همدقي هنإ
 ىبرع باش لك اهمضي نأب ةريدج ىهو « مهتبالصو برعلا ةوتفل ةعئار ةديوعت ةديصقلاو . الذب

 ىلإ - هنجس ىف وهو - هتافتلا هنم تناحو . ةعيدبلا اهتايباب منرتيو اهظفحي هتركاذو هردص ىلإ
 : دشنأف ء حونت اهعممو ةماح اهنوصغ دحأ ىلع ىأرف ةيلاع ةرجش

 ملاحي نيرّعْشَت له انراج ايأ  ةماح ىبرقب تحان دقو لوقأ
 )لاب ممومحلا كنم ترَطُخالو ىََتلا ةقراط ٍتقذام ىوحلا داعم
 (7ىلاع ةفاسملا ىئان نصغ لع مداوق داؤفلا نوزحم لمحتأ

 ىلاعت مومحلا كّمساقأ ىلاعت  اننيب رهدلا َضفصنأ ام اتراجايأ

 ىلاس بدنيو نوزحم تكسيو ةقيلط ىكبتو روسأم كحضيأ

 ىلاغ ثداوحلا ىف ىعمد ّنكلو | َةَلْقَم عمدلاب كنم ىلوأ تنك دقت

 قارفو ىون نم اهذيعُيو « هسفن ىف نوجشلا عمسمو هنم ىأرمب ةماهللا هذه حاون راثأ دقو
 لوقيو ؟ انوزحم اداؤف ةماهللا هذه مداوق لمحت له لءاستيو . همومهك مومو هتبرغك ةبرغو هقارفك

 فيك لب ؟ ةقيلط ةرح ىكبتو هتيرح دقف ريسأ كحضي فيك لءاستيو اههنيب فصني مل رهدلا نإ

 ىلوأ تنك دقل امل لوقي نأ ثيلي الو ؟ الصتتم ابدن ةيلاس بدنتو هناسل سرخنو نوزحم تكس

 لاغ تابكنلاو ثداوحلا ىف ىعمد نأ ريغ « ةرمهنم لظت لب هعومد عطقنت ال ءاكب ءاكبلاب كننم

 رخفلاب ظتكي هتايمور ءارو سارف ىلأ رعشو . ةوق ف اهلمحتيو اهاقثأ مشجتيل هنإو 1 ادبأ ليسي ال

 حانخللا مدقم ىف رابك عبرأ تاشير : مداوقلا. (؟) قارفلا : ىونلا )١(
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 انف

 نيينادمحلا هفالسأ بقانمب امرطضم ارخف اهيف رخف اتيب 790 ىف ةيئار ةديصق هلو « ةسامحلاو

 ىف ةّيمحلا مرضي -- قحب - هرعشو . بلحو لصوملا ىف مهتارامإ نم هوداش امو مالسإلا ىف مهمايأو

 . ةيبرعلا سفنلا

 ش٠ ظ 217 ِةقرَع

 ىلإ فلتخا مث اريغص نارقلا ظفحو 485 ةنس دلو « قشمدلا ىلكلا ريت نب ناسح وه

 قشمد ماكح باوبأ ىلع هرعشب ادغف ؛ تحتفت نأ ةيرعشلا هتكلم ثيلت ملو « ءاملعلا تافلح

 رخآ قب ةصاخو « هحيدم نم ريبك بيصن نيكِتْتُط ةرسأل ناكو . مهرئاوج لانيو مهحدمي
 « هيلإ ةببحم تناك ةلحرلا نأ ودبيو . اهيلع بلح ريمأ نيدلا رون ءالبتسا لبق قشمدل مهماكح

 ةلقرعب هورصاعم ةبمل كلذلو ع. هلحرلا كلت ُْف ةشع ىدحإ كفقنو بلح لإ لحرب هأرن ذِإ

 اهب قبو رصم رازو . نيدرامو دمأ ىتنيدمو ريعج ةعلق ىف لزنو دادغيو لصوملا ىلإ لحرو « روعألا

 نم ةفئاط هيف هلو « ايمامأ ايعبش ناكو كيزر نب عئالط ريزولا نيبو هنيب اهيف ةلصلا تقثوتو ةدم
 : الئاق ىعيش هنأ هحنادم ىدحإ ىف هل ركذيو « حئادملا

 ديري مامإلا ةّنس نم تسل نريسح- مامرالا ةعيش نم انأ

 1 . . لال . 2 |
 راصنا نم ىعيش وه لب « محل امامإ نيسحلا لتاق ةيواعم نب ديزي اوضترا نم اًيئس سيل وهف

 نيدلا لسأ هوححأو ىدذاش نب بويأ ناكو « نيدلا رونل ةعبات تناكو قشمد ىلإ داعو . نيسحلا

 تاكو قشمد نوئش مهضعب ىلوتو . هلاجرو نيدلا رون ةيشاح ةمدقم ىق نيدلا حاللص هنباو هوكريش

 حورلا فيفخ ناكو « مهاياطع هيلع اوغبسأو مهحدمي مهب لصتاف اهتطرش ىلع نيدلا حالص

 هدوي مهيب نم نيدلا حالص ناكو . مهرمخو مهو سل اجم ىف ملل اميدت هوذحمأاو مهنم هوبرقف

 اًحيش قشمدب هتيقل » : لاقف ذئئيح ىناهبصألا داعلا هفصوو . هسنأ سلاجم هرضحيو هقداصيو

 ارعاش * ءارمألل ارشاعم ةردانلا فيطل ةمدانملا ولح اعوبطم روعأ رصقلا ىلإ الئام ٌةَعْتَر اعل

 نأ لبق مهبياطيو مهبعاديو مهمداني بويأ ىنب ةداسلا ءارمألاب اًصيّصخ لزي مل ء ءاجحلا فّرطتسم

 هيف هلو « هفتن عامسب مهفلكأو «ء هتكني مهفغشأ فسوي نيدلا حالص رصانلا كلملاو ء رصم اوكلم

 قشمدب ةيرعلا ةغللا عمجم عبط دقو ١7١/5 تارذشلاو مسق ) ة.ديرخلا هرعشو قشمدلا ةلقرع ق رظنا )١(

 . هناويذ 4/5 ةرهازلا موجنلاو تايقولا تاوقو (١/8/1 ماشلا
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 , رايد فلأ هيطعي رصم كلم ىتم هنأ هدعو نيدلا حالص ناكو . « حئانم هنم هيدلو . حئادم

 . ه51/ ةنس ردقلا هافاو نأ ثبلي مل هنأ ريغ هدعوب هل ىقوَو

 . . اريعش هاطعأف ةرم اصخش حدمو « سانلا طاسوأ دصقي هتايح لئاوأ ىف ناك ةلقرع نأ ودبيو

 : هلوق نم هركذ رم ام دشنأو « بضغف

 مراكملا لهأ ةتامذإ مه ةلقف 2 ىترولا ىف كرعش تصخرأ مل : نولوقي

 مئاهب نم هتصلختسا اذإ زيثك هنإو ريعشلا رْعشلا ىلع ىّراجأ

 ناك ذإ « ءاجملا فرطتسم ناك هنإ - انفلسأ ايك- داعلا لوقيو ريبك ءاجه هنأب هنمز ىف ربتشاو

 هبجعي مل دوغلا ىلع براض نغم ى هلوقك « هرورسل ابلجو هعماسل اكاحضإ ريدنتلا هيف لواحي

 : هنيحلتو هبّرَض الو هتوص

 سرفلا ىلعال انيلع طوس هُنْوَص هلع
َ 

 ئه

 00 اا عردل ترض هبرص هلمجو
 يبل

 سر 23 أب هللا هامر هل نوعماسلا لوقي

 (ىسفن ىِذَحم) : ىّتع اذإ  هّتجهم | براي  ٌذّمَعو

 هيرض امأ « ليخلل طايسلا ىك اهيوكي هلعجي لب « بسحف عامسألا ُكلصي هتوص لعحي ال وهف

 مهلعجي امث ء مهيرطتو نيعماسلا ىجش5ُ اناحلأ ال اسورتو اعورد هب برضي قيقح برض هنأكف

 ىِخ » : اهوأ ةعوطقم ىتغي ةفدصلاب ناكو « ىنغي نيح توملاب لب سرخلاب هيلع نوعدي
 : هيوجهم ضعبل لوقيو . 6 ىبسقت

 فسك اذإ نكل ٌرْدَي لا ُهّنأك ٌهجو كل
 فصقنا اذإ ْنكل نصح الا ٌةهننأك  ٌماوقو

 +" فشن اذإ نكل رحب لا هنأك تنانبو
 . # ى

 فقل , ادا نكلو م انألا بذكا بأو

 ءاحم هيلع هدرب نإ لب ةوحمم نأ ثسيلي ال نحل حدملاب ادب ىلوألا هن داغلا تايبآلا قاووهو

 : ريخ ىأب رطقي ال حيحش نانبو فصقنم ريصق ماوقو فساك هجو بحاص وهف « اديدش اعاذقإو
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 رتشناف اليل عقو نأ فداصت مكتلا ابأ ىمسي بيبط هنمز ىف قشمدب ناكو . رشأ باذكف هوبأ امأ
 : هيلع اًردنتم ةلقرع لاقف تومي نم قريام اريثك بيبطلا اذه ناكو « هينيع ىدحإ ْنْمَج

 هللا هصخش ينم  اتحارأ  ٌرْيْشَأ ٌرعاش  سيبط انل
 ك : يف

 هاضر هبمسقاب قو الا موي ةححبص قى داع ام

 قا انايح-أ أ عدي ناكم . كرمه مالا ىمانلا يم ىممتي موش كلذ اذ ءارو لهف . عاسم ا ةديصق

 : هموصخ ضعب ءاثر ىف لوقيو . توملا ىف ىتح « هئاجه
 8 مه < سر س ّظ يا م سوف م

 ىجاهألا سمأ هب تتسحاك كارما مويلا هب (تنسح دقل

 جاجللا ةبقاع لتقلا ناكو اياريلا متش ىف جل نكلو
 ناند نإ هيف لوقي « ناحنا ضعبل عذال ءاثر هلو « جازملا ىفناودع ناك هنأ ىلع لدت ةتاهث ىهو

 . ارم ءاكب هنيكبي تاينغملا اهنابقو اهسوئكو رمخلا

 ذدقنم نب )١( ةماأسأ

 باحصأ ذقنم ىنب مالعأ نم « ىبلكلا ذقنم نب رصن نب دلقم نب ىلع نب دشرم نب ةماسأ وه

 هميلعتب ىنع دقو 488 ةنس هيبأل دلو .'مهناسرفو مهئاللع نمو ةاّح نم لامشلا ىلإ رّريَش ةعلق
 نإ لاقيو .:هعرصف ادسأ هديص ىف - باش وهو - تلو « اعيرس اهنقتأو ةيسورفلا ىلع هبيردتو

 هّدعي ذخخأو ةماسأ ىّتبتف « دلو هل نكي ملو ناطلس هيخأل ةعلقلا ةرامإ كرتف احاص الجر ناك هابأ

 ه74 ةنس بلح ىلع هئاليتسا ذنم قلأتلا ىف ذخأ دق ىكنز نيدلا داع مسا ناكو . هدعب ةرامإلل

 ةنس رزيش ىلع اوراغأ اذإ ىّيح « بيلصلا ةلمح دض هنورح ىف انسح ءالب لبأو ةماسأ هب قحتلاف

 هحرف رادقمبو . نيئساخ مهباقعأ ىلع اودترا ىتح اتيمتسم اًعافد ابنع عقادو اع اعرمسم اهملإ داع ها"

 ىنوألا ةعبطلا ) ءادفلا ىبأل رشبلا رابخأ ىف رصتخملاو نبال قشمد خيرات بيذهت هرعشو ةماسأ ف و رظنا ( و
 بهذلا تارذشو 598/56 نانا ةأرمو الال/# ( ةرهاقلا مسق ) ةديرخلاو ١84/8 ءايدألا مجمعمو 40١/1 ركاشع

 رشن ) رابتعالا هباتك عجارو . ةرهاملاب عبط هناويدو 15 سماخلا نيءزخلا : ةرهأزلا موجنلاو 4/1 ( ماشلا

 :٠ هتاصحو هدريس نع ةريثك تامولعم هشو ( بوتسنرب ةعماج ةيادملاو ( سرهشلا رظنا ١) ةقرتم عضاوم ف سداسلاو

 . رايدلاو لزانملا باثكو بادألا بابل ةرهاملا يف هل عيطو ظ !؟ه/١ ئىزيرقملل كولسلاو 71/١17" ريثك نبال ةياهنلاو



 هبا

 ا

 ىف ثككملا ىلع ممصو .:ةكرعملا كلتل قباسلا ماعلا ىف ىفوت هنأ ملع ذإ هيبأ ىلع هنزح ناكر صنلاب
 : ةعلقلا نع ليحرلاب هتوخإو وه هرمأ دقف « اليوط هكرتي مل همع نأ ريغ هتياولل هسأر طقسم

 نيكيَُْط دالوأ ةلود ريدم رْنَأ نيدلا نيعم اهمك اح هيقلو قشمد ىلإ ةماسأ ىضمو . دالبلا ىف اوقرفتف
 ةقرافم نم ادب ةماسأ دحي ملو وجلا ٌرهفكا ذإ.ه9 ةنس ىتح ايفاص امههنيب وجلا لظو « انسح ءاقل

 ذئنيح ىمطافلا ةفيلخلا ناكو « دمحم هوخاو هؤانباو هجوزو هما هعمو ةرهاقلا ىلإ لحرف . ىقشمد

 . ةدغر ةايح هب شاع ّىنس عاطقإب هل رمأو همركأف (هه44 -هموع) ظفاحلا
 نب لداعلا هريزو ماركإو هماركإ لصتاو « هه464 - ه44 ) رفاظلا هنبا ظفاحلا فلختو

 هتجوز نبا ىجاهنصلا سابع ردص رغوأ دقف « لداعلل في مل هنإ نوخروملا لوقيو « ةماسأل رآلس

 رفاظلا ديدجلا ةفيلخا ىكعر صن هنباو سابع ردص رغوأ نأ ثبلي ملو . ةرازولا ىلع هفلخو هلتقف هيلع

 , هرمع نم ةسماخلا ىف وبحي ىبص وهو ةفالخلا رفاظلا نبزئافلا ىلوتف رومألا تروطتو .:هالتقف

 سابع برهو « ةرهاقلا ىلإ شيج ىف مدقف « ديعصلاب ىلاولا كير نب عئالط رصقلا لهأ بّتاكو

 ةلمح ىلإ تبتكف «رفاظلا تحخخنأ تعرسأو . ماشلا ىلإ مههوجو اولوو « ةماسأو رصن هنباو

 - ةرهاقلا ىلإ اودر مه نإ ةلئاط لاوماب مهدعت -- اثيدح- اهيلع اولوتسا دق اوناكو - نالّقسعب بيلصلا

 ىف ةماسأ ٌرفو « ةرهاقلا ىلإ رصن درو « سابع لتقف . مهوعقاوو مهب اوقتلاو « ارصن هنباو ريزولا

 ى اهيلع ىلوتسا ىذلا نيدلا رون ديدجلا اهمكاحب هتلص قثوي نأ ةماسأ لواحو . قشمد ىلإ هعم رفن

 رصمب ريزولا كيزر نب عئالط بتاكو « هاضر ذئنيح بسك هنأ ودبيو « 549 ةنس همودق ةنس

 , نييبيلصلا عم تناكو اكع هايم ىف بطع اهباصأ اهتنيفس نأ ريغ ارحب اهلسرأف « هترسأ هيلإ لسيريل
 تلصو ىتح باعصلا نم اريثك ةرسألا تمشجتو « عاتمو لام نم ةرسألا عم ناكام لك اويبنف

 . ةماسأ سفن ىف ملأ رثأ كلذل ناكو قشمد

 حزنو اهيلع ثتأو رّريش ةعلق لزالزلا ترمد ذإ « الوه دشأ ةعجاف ه9 ةئس ىف ةماسأب تلزنو

 ةماسأ نأ ودبيو « بيلصلا ةلمّح نم اهيلع ةيشخ نيدلا رون اهكلمتو ٠ دالبلا ىف اوتتشتو هلهأ اهنع

 : هيف لوقي هلعج ام كلذ لعلو « هترسأ ىلعو هيلع نصحلا نيدلا رون دري نأ لمأي ناك

 شمنم تاريخلا ىلع لكف هل اودهز دق سانلاو ٌدهاز انئاطلس

 شطحعلاو عوجلا اهيفو ىصاعملا نم  ةرهاط موصلا رهش ٌّلثم هُمايأ

 ْ امأو م6 لحس ىصقأ ىلإ ها اذهف ةرهاط ناسلصلا خودم راوغملا لطبلا نيدلا رون مايأ نأ امأ
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 ايفو « بيلصلا ةلمح نم اًرهق تذخأ ىصحت ال مئانغ اهيف ذإ حيحص ريغف شطعلاو عوجلا اهيف نأ
 رضحو « مهيلع هتاراصتنا ضعب ىف نيدلا رون هسفن وه كراش دقو . هلهأ ىلإ مهنم در ىبرع دلب ريغ
 نأ ىلإ نيدلا رون نم - انيأر ىف - هتدجوم هتّدآو . ةرجهلل 584 ةنس مراح نصحلا هراصح هعم

 فيلاتو هناويد عمج ىلع فكعي اهبفو « هل ماقم راد اهذختيو لصوملاب اًمْيك نصح ىلإ قشمد حربي
 ةنس قشمد ىلع نيدلا حالص ىلوتسا اذإ ىتح « هبتك  17٠١اراد هاطعأف « اجتيم هالو . هاعدتسا

 نع هبر ءادن ىَبأ ةرجهلل 884 ةنس تناك اذإ تح « هسلاحم ىف هل حسفو هشاعمل اعاطقإو قشمدب

 . اماع نيعستو ةتس

 بايو ىوكشلل بايو حيدملل بابو لزغلل بابف « تاعوضوملا ىلع هناويد ةماسأ بترو

 اماشتحاو ءابإ هنع عفرت هنأكو اباب داهجلل درفي ملو « باوبأ نم كلذ ريغ ىلإ ضصولل بابو رخفلل
 بيلصلا ةلمّح برح ىف كراشو « اعاجش اسراف ناكذإ ء رخفلا باب هرعش باوبأ مهأو . ءايحو

 لاوط لظ هنأكو 3 مهدض ىكنز نيدلا داع كراعم ىف ىَّلَجو 3 هسار طقسم نع أاعافد هبأيش ذنم

 : لوقي « نيعبسلا غلب ىتح مههوجو ى هفيس ارهاش هتايح

 ()خرقام ليخلا ريخخو ابيف ثبش نأ ىلإ ةايكلا ثتلزان ةرشع سمن

 ")الك دق توملا هوو اًيحل َقلط امستبم ءعفذقلا باهشك اهضوخأ

 ")الا فق َقربلا نظ ماحلا هب ىرْفأ ىْعَو ماتق ىف هآر نم مراصي

 احسّقْلا ىب قيض مكو تفشك يبرك مك ملعتت ىنع ىتولا ةاك لف
 هسأر لعتشا ىتح ممزاني لظو « ةرشع ةسماخلا هتنس ذنم اهتاعجش وأ برحلا ةايك لزان دق وهف

 ةمتتسم ةحراق حبصتو اهنس ولعي نيح ليخلا ىوق دتشت ايك هاوق دتشت لب فعضي الو نبي ال ابيش
 رشك دقو هجولا للهتم رغثلا مسا عطاس باهشك برخلا لاوهأ ضوخبل هنإو . اهتلوصف تاونس
 . عطسي قربك -- اطح سو ءرلا هب مطحي وهو - برخلا رابغ ىف عمليل فيس نإو . هباينأ نع توملا

 نم اهيف هل حسفنا ام ةرثكو برحللا ىف مومهو برك نم فشكام ةرثك ىلعي وهو الإ عاجش نم امو
 : ةعقوم ريغ ق فبيلصلا ةلمحم هليكنت ىق هلوق نمو . قزامو قياضم

 ىشأ : ماملا ىرقأ .برح رابغ : ىّعو ماتق عمر ١ ةسماخلا غلب : سرفلا حرق .ناعجشلا
 سو ءرلأ ْ هرمعع نم
 سبع : حلك . هجولا رشيتسم : ايحملا قلط (؟)

  2١١جاهلا ٠



 ما
 ()بِجّللا لفحختجلا موي ةقيقحلا ىماح رختفم لك قيسب تدبأ دق مك ! 2 ْ + و 1 هع

 وو /' 7 'ًُ رق 8 لف وف . ظ د .٠ # ا َِس
 بعألا تبلاج مهيدل ىعدا تارسيصق مير ف جنرف,للا نى تعكرت مكو

 ()تلبلاو ٌىذاملو ةّيرباسلاب  اًيجل الفحج ميهلإ تررج مكو

 موي هلهأ ىمح ايماح هتعاجشي رخفي عاجش لك ىلع امريم ءاضق ىضق ام اريثك هنإ لوقي وهو

 - اعزج - هومس ىتح بيلصلا ةلمح بولق ىف بعرلا لزنأ ام اريثك هنإ لوقيو . نحاطلا لازنلا
 : لوقيو . مهءامد كلفستو مهلتقت حالسلا ةنكاش ةريفغ اشويج مهيلإ داق مكو 4 بعرلا بلاج

 سابلا ىذ ُرْدَص هيف سفنلاب ٌقيضي غلرتعم لك ىف ىغولا ةاك ىب لس
 ىبارلا قهاشلا ره فوخللا اذإ لبث  اهقياضم ىف ىأب كوئُبتب

 هوو . ءآ ِ “ 1 1 2 .

 توملا اهيف ةامكلا ىريو موقلحلا حورلا اهيف غلبت ىتلا سيطولا ةيماح كراعملا ىف ىلجي وهف
 زبي نيح ىح نانخلا تباث شاجلا طبار قانعألا قبليو مجاهلا قشي كئنيح هنإف « مبنيعأ بص
 . ةاتعلا ةامكلا نم ىباورلا لابجلا عزفلاو فوخلا

 ةلمح ىلع لطبلا تاراصتنال اددعم ارخافم نيدلا رون ناسل ىلع اهمظن هديصق ةماسألو

 : لوقي اهيفو اتيب نيعست نم رثكأ تغلب دقو مهفوفصل هقيزمتو بيلصلا
 مم ؟ 7 ع لا م
 رصعلا َرختفيو ايندلا انب ايحتل رمهآلا انل نوكي بنا'الإ هللا يبا
 رمحلا الو عامسلا هنع انهْلِي حلو اتلاغتشاو انّمَه  تاهحلا انلعج

 رفكلا هّنرَع دعب نم ان لذو 5 دادزاو مالسوإلا دب 7

 رهتالو ميهِلع فوخالف َدابعع 20لا نّمأو دالبلا هللا عجرتسا انب
 نم ريثك عجرتسا هبو 2 مهبنوصحو نيييلصلا عالق كد. ىف رصعلل ةرخعفم نيدلا رون ناك اقحو جر : مى ٠ ساما ه6 -

 دادزاو  ةايحلا تشعتناو راجتلا نع بئارضلا وأ سكملا عضوو « سانلا اهبف نِمأو ماشلا دالي
 هتاراصتناو رصم مكح نيدلا حالصل أيه ىذلا وه - بير نوالب - نيدلا رونو . ةزع مالسولا

 هتدعقأ نيح ةماسأ لوقيو . مهرفاظأل هميلقتو رهاطلا سدقلا هعاجرتساو نييبيلصلا ىلع ةيودملا

 )١( ىذاملا .حجسنلا ةمكحلا عردلا : ةيرباسلا (18) لفححللا .ىمحلا ىماح .ةقيقحلا ىماح :

 سرتلا . بليلا . حالللا جيجضلا ريثك فيثكلا شيحلا : بجللا ,

 كيسعر
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 : هنطو ىمح نع لاضنلا فرش هل نوكيل ليخلا بوكر

 ببرحلا ىلإ ىبيعس نع ىاوق تنهوأ دق نوعبسلاو الجر

 ""برضلاو نْمُّطلاب ثيل ىتَولا ىعاد َبوُث نإ تنك
 9يبهشلا ُلَسْرُم ىجابدلا قش اهمْفَل ىَبُ فيسلاب ٌوشأ
 "'ىبْعر مهّماه ىبرض لبق نم مهيِدرَُي نارقألا لزانأ

 هتيسورف ىضام رك ذيل هنإو « ةيوق هحور لازتال نكلو « هتنم تفعضو همظع نهو دقف

 قشي الامشو انيمي برضيو نعطي اهبلإ ردابي برحلل ىعادلا وعدي نيح ناك هنأ فيكو فرشملا
 هنم مهبعر نإ لب ؛ نارقألاب اكتاف مالظلا بجحلا بهشلا قش برحلا رابغو عقنلا راثم ىف سوءرلا

 . اعيرذ اكتف هفيس. لبق مهب كتفيل

 ظ نيئُع 29 نبا

 لزن « راصنألا ىلإ هبسنب عجري « نّيْنَع نبا مساب روهشملا نيسحلا نب رصن نب دمحم وه
 هدادجأ دخأ اهنم رجاهو . ماشلاب ناروح. ىف عْرْر ىلإ هترسأ اهتكرتو « ةفوكلا نولوألا هدادجأ

 عماتجملا يىلونج هلز» ناكو « ةرجهلل 054 ةئس هيبأل دلو اهيفو ٠ قشمد ىف رقتساو نيبرقألا
 ظفاحلا مهتمدقم ىو هحخويش ىلإ فلتخي ذمخأ نارقلا ظفح نأ دعبف « ىومألا

 ةرشع ةسداسلا ىف وهو هناسل ىلع رعشلا ىرج ام ناعرسو ايكذ انطف ناكو .رك اسع نب مساقلاوبا

 ناك امبر « ءاجحلا ىلإ هتايح ريكاوب ىف هرعشب هجتي هتلعج ىتلا بابسألا فرعن الو . هرمع نم
 ريخلا بح ىلع هئشني م هابأ نأو « ةعضاوتم ةرسأ ىف أشن هنأ ىلإ كلذ عجر امبرو « هعبطب ايناودع

 هرعش ضعب ىف كلذب حّرص دقو « ىلاعلا بلطو ىماستلا ىف ةبغرلاو ةماركلاو ةءورملاب روعشلاو
 : هيف الئاق

 . ر مس سا 8 6 ىف

 بلسانملا لهأ ٌدعام اذإ ليئض دلاو ريخلا لغفأ نأ ينجو

 , ىزولملا نبا طبسل نامزلا ةأرمو 788/5 ةرهازلا موجنلاو اعد ١ بوث )١(

 ' لصاو نبال بوركلا جرفمو 151١ "48 604 برحللا“ رابغ : عقنلا (9)

 ليلخا ةققحم هلاويد ةمدقمو 4١:ه/ه تارذشلاو 00 مهكلبي ٠ مهم درب وضإ

 ,. ( تبتوريب رداص راد رشن ) مِدرم مجعمو ١14/8 ناكليخ نبا هرعشو نينع نبا ىق رظنا 0

 ظ ١8/1 ريثك نبال ةيابتلاو ةيادبلاو 81١/1 ءابدألا
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 بياعملا مج ريخلا ىعاس عيضو انّخلا نم بيرق ىبسحلا نع ديعب ىف ٠ 24 ىلا م : "

 'ىبذاج ةّييَدلا وحن قرع ادغ العلا ىلإ اًدوعص ومسأ نأ تمر اذإ

 ظ نيدلا حالص نأ بجعلا نمو « هيبأو هترسأ ةعضل ماقتنالا سانلل هئاجبب دارأ هنأ ودبيو

 هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ مهعومج عفدو بيلصلا ةلمح لْذأ ىذلا راوغملا لطبلا يبويألا
 نيملسملا ةدئفأ نم ءاديوسلا لتحا ىذلا لطبلا اذه . هريغو مهنم مظعملا سدقملا ثيب ىلع ىلوتساو

 سكعلا ىلع لب « هحدم ىلإ ردابي ل هرمع نم نيرشعلا ىف نينع نباو قشمد ىلع ىلوتسا نيح
 نم امهريغو ىناهصألا نيدلا داع هبتاكو لضافلا ىضاقلا هريزوو وه اعذقم ءاجه هئاجه ىلإ دمع

 : لوقي هيفو هلاجرو هتيشاح رابك

 بدَحْنم ريزولاو شمع وذ هبئاكو جرعأ انئاطلس

 اسويس ناك ايك ءارعشلا باتكلا ةوفصو لاجرلا ةريخخ نم ناكو بدحأ لضافلا ىضاقلا ناكو

 تيب ةئاوسمح تغلب اهنإ لاقي ةليوط ةديصق قشمد ىف نينع نبال تعاذو . لودلا ريبدتب اقذاح
 حالص ىلإ هنم مهاوكش اوعفرو « هناتهبو هناسل نم سانلا جضو « ضارعألا ضارقم اهامس

 ةريزحلاو قارعلا ىلإ ماشلا نم دالبلا بوجي ههجو ىلع ىضم ء قشمد نع هيفنب رمأف « نيدلا

 نم اهمكاحو نعلا ىلإ لحر مث . دنا لخدو ةنزغو رهنلا ءارو امو ناسارخو مزراوحنو ناجيبرذأر
 ءاقل هيقلف هحتادم هيلإ مدقو « هيلع دفوف ( . هه 47 - هالال) نيكينط هوخأ نيدلا حالص لبق

 : ىرثأ ىتح « هئاطع نم رثكي نيكتغطو هحيدم نم رثكي ذخأو , اميدن هذختاف هبلق ىلع ضحخو ابرك

 عساتلا دقعلا ىف رصمو نعلا نيب هضورعب ددرتي ارجات لوحنو « هرمثتسي نأ ىأرف « لاملا هدي ىف رثكو
 . سداسلا نرّقلا نم

 589 ةنس نيدلا حالص ىفوت اذإ ىتحرصمب هيبأ نع بوني نيدلا حالص نب نائع زيزعلا ناكو
 ةراجتلا ضورع نع ةبي رض عفدب هتبلاطمل هنم وكشي نينع نبا ىرنو « اهناطلس نائع زيزعلا حبصأ
 مايأ ىف وأ هيبأ نع هتباين مايأ ىف تناك ىوكشلا هذه له فرعن الو ءرصم ىلإ اهلمحي ىتلا
 : لوقي « مركلاب نيكتغط زيزعلا همع حدمي انيب حشلاب هوجبي اهبف وهو « هتنطلس

 ")ةقدَغ ُهْبُحُس قرب لكالو ْلْضَع هَل زيزعلاب ىّمستي ْنَم لك ام.
 هقدصلا ذخأي اذهو ىطعي كاذه © املاعف ىف نوي ديزيزعلا نيب

 )١( رطملا هرب رع : ةقدذع .
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 لظ هنأ ودبيو . ةقدصلا ذخأي اذاحش -- هحش ةدشل - هلعجم ذإ نائع زيزعلل عذال ءاجه وهو ظ

  اهتارعش نيبو هنيب ةقادص اهيف تدقعنا ةدم اهب ثكمو 0917“ ةنس نيكتغط زيزعلا ةافو دعب رصم

 مهثيب ىرحي سلام مهل ناكو نيديما ءارعشلا نم ةعاج رصمب هرصع ىق قفتا » : ناكلخ نبا لوقي

 هب اولقتحاف نينع نب نيدلا فرش تقولا كلذ ق لعشدو « اهعامس قوري تارواحمو تاهكافم اف

 هدعيب ىلوتو 0160 ةنس نامثع زيزعلا فوتو .« شيع دغرأ ىلع نوعمتجي اوناكو ءتاوعد هل اولمعو

 كلا هيخأ ىلإ مابشلاو رصم ف نيدسلا حالص كلم لوحتو فورظلا تروطستو لضفألا هوضأ

 ةدوعلا ىلإ نينع نبا نحو . ىسيع مظعملا هنبا قشمد ىلعو لماكلا هنبا رصم ىلع ىّلوف « لداعلا
 ىسيع مظعلا هنبا مزلو ةدوعلا ىف هل نذاو ابيلإ دوعي نأ لداعلا فطعتس ذخاف ىقشمد ىلإ

 ءاثر هاثر قوت اذإ ىتح « هل اًريزو همايأ نم ةرخأب هذختاو هنم هبرقو ١ هحدمب (ه0574-691/)

 تحلطصاو هتيب مزلف ىسوم فرشألا هفلخو ( 575- 5974 ) دواد هّنبا. هتلزنم هل قبأو . اراح

 . اماع 8١ نع 7٠" ةنس قوتو « ضارمألا هيلع

 لصتي امن تاوضام او عئاقولاو قشمد ىلإ نينحلاو ءاثرلاو حيدملا باوبأ ىلع عزوم ناويدلاو

 تاويدلا ققحم قحللأو . ءاجحلاو زاغلألاو ةيرخسلاو مكمتلاو ةياعدلا مث « ةيمويلا ثادحألاو هفورظب

 ةمدقم ىف وهو . بدألاو خيراتلا بتك ىف نينع نبا رعش نم هيلع رثع امب اكردتسم باوبألا كلتب
 اهلغتسا هنأ ريغ « ةبصحخت ةيرعشلا هتكلم تناكذإ , ىلحنا مهقباس نكي مل نإ هنمزب قشمد ءارعش

 نم ىّتحو « قشمد نع - انيرم ايك - هيفني نيدلا حالص لعج امب ءاجحلا ىف لالغتسا ربكأ

 تدتما ىتلا مهب .ديأ ضعي نأ ثيلي ام ناك ذإ « ةمذالو ل مف عارم ريغ مهوجب ناك هومركأ

 هبق لاق نأ ثبل ام ذإ « قشمد ساوبأ هل حتف ىذلا لداعلا ناطلسلل هؤاجه كلذ نم « هماركإل

 : اهلوحند دعب

 قافنإلا ٌقّيض لاما ٌمساو 2 هيجترت 2 ىذلا انناطلس نإ

 قازرأل»و موسرلل عطاق  نكلو لاقي اك فيس وه
 ةييبح قشمد ىلإ هّدرو دالبلا ىف هعايضو هتتشت نم هذقنأو « نيدلا فيس بقلي لداعلا ناكو

 حئادم هيف هل اًقحو . ءاجملاب هازج كلذ عمو « اهيلإ نينحلاب ىنغت اماط ىتلا هداؤف ىوهمو هبلق
 * نب ىبسيع مظعملا همركأو . هتحاسب ماللإلا نع هئاجه ناظيش دري نأ ىغبني ناك نكلو « هعئار
 عمو « هراشتسمو هريزوو هسنؤمو هميدن هلعج ىتح دح ىصقأ ىلإ اماركإ قشمد بحاص لداعلا



 م

 دفشي
 : ةيعرلا رمأ ىخونتلا رسيلا ىبأ نب اهلا عم هالو نيح لوقش ذإ هثئاجه نم جني , كلذ

 ميرم نب ححيسملا تنكولو تنعل  امهنم تّنِش نمي 2 ىبسيعاي هلاوف

 اجهو . هبحاصو وه هتيلوتل نعل هنأب هل همسق نم هيفعي ال اذه نكلو « هعم هسفن اجه اًهححو

 هنإف اضيأو ع هسفنل هءاحهو ميدقلا ءاجمهلا رعاش ةئيطحلا امل ديعب هئاكو ع ةرم ريع هنأويد ّى كسل

 افورخ - لاحك نولوقي اوناك ايكو أ - نويع بيبط هادهأو . هبال ةءاحه - اني رم يك - هنم راعتسا

 : اهيف لوقي ةليوط ةيجهأ هيلإ بتكف ادج اليزه

 تككش ام فورخ ناتأ

 ةريهظلا سيس 2 ما اذإ

 لاق شت امه  هتدشانف

 لذعلاو رجهلا هفش دق ىّوه :فيلح هنأ

 لظ هلام ةملظ قى ىرس الايخ هما

 لكألا ىل لاق هّقشام هتمساقو هن
 لهم دخلا ىف ممدلاو اهدشنيو  ةفيعض  نّيَعِب اييعاري ّلظو

 لصولا عفني ال نيح لصوب تداجو اميبو يب توملا ضايحو تنا

 ٌوضن ليزهلا فورخلا لعج دقو : ةعطقلا نم هعضوم ىف ةقدب هعضو ىلارعأل ريخألا تيبلاو

 هفلحتسيو ةعيدب ةروص ىهو « لظ هل سيل مالظ ىف لايخ هنأك لوقيو « موللاو رجهلا هفش قشع
 ةايحلا عدوت نأ كشوت ةلباذ نيعب اهيعارب لظف « هل اهرضحأو سباي بشع وأ ةتق لوقيف ىهتشي ام

 هعفني دعي مل لصوب هيلع تداجو . هسافنأ ظفلي داكي وهو هتتا اقف « هدودخ للع ةلهتم هعومدو

 . موقلحلا 2 هحورف

 اينمتم « امربتم ارجض ماع لك ةرم هءاقدصأ وعدي ناك سفنلا حيحش اليم نينع نبا روصيو

 نينع نبأ هفصيو ؛ ماعطلا نولوانتب ءاقدصألا ذيخأو ةدئاملا تَّدُمو « ادبأ ةوعدلا هذه رركدت ال نا

 : الئاق دثيح

 نس ع

 دبكلا ىلع ىرخألاو عمادملا برغ اب فكي ىنملا ُدّيلاو هب ىدهع

 "9 لع ىنمخأ ىذلا كيلع ىّخَأ الو  كادم دعبب ال : ربخملل لوشي

 ىرخألا عضيو ديب هعمد برغ رتسي حيحشلا اذهو « ةروهشم ةصق ىف ناهتل روسن رخخآ دبلو
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 نيدلا ديشر ىجابي ناكو . دبل ىلع ىلأ امك هيلع رهدلا ىنأي ال نأ هزبخل ايعاد هتتفت ةيشخ هدبك ىلع

 2: لوي امناد عئاصلا د انعم هنأو عفص هنأ معرب و ىسليانلا نمحرلا كميع

 هكراد / لاذام كلذ دشرلا 3 حلا نتا

 ] ْ را فصلا م 4 نم ر و ماع لق  ابجعي
 هباوثاب اهوسلد دقو لاعّتلا .يبولق َراسكلا تثمحر

 هب اهوعفص  مهنكلو اه هوعف صام  هللاوف

 ع اهحاوشو امحاضفق ةدياهجو قسمءب ةلودلا لاحر رايكو لضافلا ىضاقلا َْف ةريثك جاهأ هلو

 , اهنم باتكلا اذه ءالخإ ىلإ انعفد ام « اديدش اشاحفإ شحفي اهضعب ىف لقألا ىلع وأ اهيف وهو

 . ناتهبو ءارتفا وه امئإ اضيأ شحفلا نم اهنم ولخم ام نأل لب : بسحف اهشحفل ال

 ساحنلا "نبا

 ةيماشلا نادلبلا ىف هفاوطب رهتشا ساحنلا نْبا مساب فورعملا ىبلخلا ساحنلا نب هللا حتف وه

 هنساحم لّذِب ضرمب بيصأ مت « هبابش علاطمو هابص ىف ةروصلا ليمج ناك « ةيزاجحلاو ةي رصملاو
 داهزلا ىزب ىّيزت هنإ لاقيو « انوزحم افسأ مايألا كلت ىريهرعش ىف هارنو . ةايحلا ىف هدهزو

 سلاجم مهل ناكو . اميرك الابقتسا اهؤارعشو اهؤابدأ هلبقتساف قشمد لخدو « هدلب نع لحرو

 نم اريثك نورك ذيو نوثدحتيو نورواحتتيو « قشمد هزن ىف نوعمتجي اوناكو « رعشلا اهيف نوحراطتي

 ءارعش نس هنع انئثدحم ىذلا كجنم نيا نيبو هنيب ةنيتم ةلص تدقعناو . تاهاكفلاو تاباعدلا

 : اييط اناكمو الهأ اهئابدأ نم دجوف ةرهاقلا ىلإ قشمد نع لحرو . ةريثك حئادم هيف هلو « حيدملا

 هيف لوقيو . ةرجهلل ٠١57 ةنس قوت نأ ىلإ « ةنيدملاب هرايست اصع قلأو ؛ ةكم ىلإ اهنم رجاهو
 قأي امو عاريلا تلسرأف « حدملاب هقح ىف قت ةرابع دجأ ال انأ » : ةناحيرلا ةحفن : هباتك ىف ىبحا

 هتالك تبرأ اذإ رحاسو « نامزلا ناذآ ىف هرعش لثم ّنطي مل رعاشب كيهانو « حتفلا ىلع هب
 ظ . « نامدنلاو سوتكلا نع تنغتسا لوقعلا

 , حيدملا ىف هدفنتسا هرعشو « نييناؤعلا مايأ هنمز ىلإ سايقلاب « ديحم رعاش ساحنلا نباو
 : هلوق لثمب رخفلا لإ عزفي دقو « لزغلا نم هتامدعم ى رثكيو

 ةيرلطملاب تيورتت 2 امب دق عوبطم ساحمنلا نبأ ناويدو رص رصعلا ةف الس هرعشو ساحنلا نبا ف رظنا 00(

 . ةيسنألا ه9١٠//19 ةناحيرلا ةحفنو ؟ها//" رثألا ةصالخخو 4



 لا ةففعو روقولا سفن ىل نإ الأ
 2 م هلا #

 ىنزفتسي ىمللا لوسعم لك امو
 2ك و ِ

 اهَمّيض سفنلا نع مفدأ مل انأ اذإ

 ىتاكر قايفلا احح تّقطو الو

 م
 ' جس

 فلق تامهملا 2 ىلفو ريذدق

 ")بسمع ئدل يبولطم لك الو

 يع ميا اجد نم انع باجل الف

 بسيسو ىطملاب َنّْرَح لاس الو

 ةأرملا لاج هريثتسي الو « رومألل ةوق ىف لاتحي بّلَق فيفع روقو هنإ هسفن نع لوقي وهو
 : هنع فرصني نمم ىذألا لمتحتو «رابكلا ىنامألا بلطي لب « سانلا هبلطي ام بلطي الو

 طقاسلا مضلا عفدي مل نإ هسفن شع وعديو ؛ ءاقدصألا ءاّدوألا نم هنع ضرعُي نمع فرصني الو

 نم نْرَح اهب ليسي الو هبئاكر ىئايفلا أطت الف هاوق نبت نأو « ىلظملا هاجد هنع باجني ال نأ هيلع
 : ةيناث ةديصق نم لوقيو . ةزافم الو ضرألا

/ 
 همن دخلا مانس نع لق لقب ال لثم رهداب

 هت + ْ 3 2 يغا 7 ' ' ع ع

 هبسأ نم ىضرع بسو تسع يمر نإ ىلابا ..ال انأ
 ا ه رع ' 2 م

 هلو قاب هلضفو ب املا هملعب 2 '

 هبتكو  هلئاضف  انألل مخ  نافرعلا 5 نكت
 5 ا /

 : ىجري ىئصاعف تل نكس نإ ىقوفخ بقراو

 اطمل ىف قرشي ردبلاو

 كت مث  لبذي ضورلاو

 هب رع هافحخأ أم دعب عل

 قاروألاو ٌروُنلا ىسن

 . ىمريل هنإو « دجملا مانس نم هناكم نع هعزعزي نأ عيطتسي ال ائيش نإ رهدلل لوقي وهو

 ىحو بابذلا اهيمدي نيعلا لثم كلذ ىف هلثم « ممشلاو بسلا ىذأ نم هيلع قلي دق ام همه الو

 هلئاضفب رختفيو . هتسافنو هتميق هل لظتو بازتلا هولعي ربتلا لثمو هعفد الو هبذ عيطتست ال دسألا

 , عفدنيو روثي نأ ثبلي ال نكاس فصاعك ىنإف ( ىتكرح بقرت : همصخل لوقيو « هفراعمو

 ليذت ضورلا لثمكوأ «؛ قافآلا هؤاوضأ رعت نأ ثبلي الو هبرغم هيفحي ردبلا لثمكالإ ىلثم امو

 ةفشلا ق ةنسح ةرممس : ىمللا )١(
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 : لوقيو . ةجرألا راهزألاو قاروألا هنوصغ ىسك عيبرلا ناك اذإ ىّتح : هراجشأ

 بّسحلاو ىف هابأب ُدحملِو ؟هلبقأ فيك مضلا لبقأ ال

 بجتحم مالظلا قاَحِل لبق  اهتعط بضل اَئْوَص ٌسمشلاو

 هنيب لوحت ةرينم ةلاه هلوح نم ريدتسي هتريشعو هئابآ دحيو هلبقي فيكو مضلا لبقي ال هنإ لوقي

 امنإ لب « اهءوض سمشلا نوصت ايك ةعيركلا اهاصخو هسفن نوصيل هنإو .ناوهلاب اضرلا نيبو

 . قافآلا ىلع هلودس ليللا ىخريو مالظلا اهقحلي نأ لبق بجتحت

 ىوكشلاو ىفنارملا ءارعش
 نم ءارعشلا هيثريو الإ ىومأ ةفيلخ تومي ناك ايلقف ةيمأ ىنب رصع ذنم ماشلا ىف ةميدق ىتارمل

 رعشلا  ةوقب ماشلا كراشت ىناثلا نرقلا رخخاوأ ذنمو ةالولا رصع لخديو « زاجحلاو قارعلاو ماشنلا

 ىف اضيأ لب اهدحو ماشلا ىف ال هتماعزو رعشلا ةيار, لمحي نأ قشمدلا مامت وبأ ثبلي الو « ىبرعلا

 ىللحلا ىجبنملا ىرتحبلا هذيملت هفلخيو « هناويد ىف اريبك اباب ىلارملا لتمتو : هعيمج ىبرعلا ملاعلا

 رصع : رصعلا اذه لئاوأ ىف قتلنو . هرعش ىف اريبك ازيح ىئارملا لغشتو ةرجهلل 78 ةنس ىفوتملا
 همأل سارف ىبأ ءاثر امهيف هئاثر نم عورأو « همأو هيبأ ىف ءاثر هلو . مجاشكب تارامإلاو لودلا
 نأ الإ كلمي ال اهنع بئاغ وهو اهيف هتعيجفب قمع ىف سحأف « مورلا رسأ ىف اهيعن هءاج نيح

 : )اهيف لوقي هل تحخأ ىف ةعيدب ةيثرم هلو . ةراحلا عومدلا فرذي

 ايجح دق نم ُهسْرتلا بجَح دقو  عءافولا نلخ كنا معزتا

 ابحت نم مم كتوم لبق اتّمف لوقت انف قدصت تنك نإف
 بستحأ ال ثيح نم رهذلا ُدَي كئمر نأ ىلإ كبقأ تنكو
 بشت مل مل تيقياالو حسن م ةلقم - تملس الف

 همس

 َه وتل بارق

 برأ قايح نى ىل ناك ال  ٌقحتست ام هزرلاب در ولو

 ١١( ناويدلا ١/9؛
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 عطتسي مل هنأ هسفنل ىسأيو « ءاقوو اهل ايح هحور وّتِصو هتقيقش عم .بارقلا ٍبَِع ول ىتمتي وهو

 ةرمهنم اعومد الإ اهل كلمي دعي ملو « هرصي تحت ممصلا ق اهتباصأ ىتلا ةيتملا ماهس اهتع دري نأ
 ىلإ دري اهيف ءزرلا نأ ول لوقيو هداؤف ةقرحو هسفن ةَلَع شت اهلعل « اهرايهتا فقوتي ال نأ ىمتيو

 . ال ءادق هحور مدقلو برا هتايح ىف هل تاك ال ةايحخلا هتحأ

 : قارعلا نم اهيلإ هقيرط ى وهو اييعت .هغلي دق ناكو « همآل ةعتار ةيثره ءالعلا ىبألو

 : توملا ىلإ همدقتت نأ ىسأيبو . هعمس تكصو هنذآ تّحصأ ةيهادب عمس هتإ اهعلطم ىف لوقيو

 دجاون مطحت هئاثر ظافلأ نإ لوقيو ه ماعطلا كللاسم كللسي و هتاسلب رع ظفاب اهيثري نأ مظعيو

 : ©7دشتيو « هتاتسأ مداقم نع الضق هسارضأ

 طمس  اهريق سلف امش َْوَشلا خوصأ نأ ىل نمو

  ماطفلا -ىدم همغلي ام عيضصر ىأ ةتلخو هتليتكا دقو ةتضم

 ءالّسلا جر اهَحوو ْغمْلِبي  ٌلوسو امأ توُنَملا ةبكرايف
 ءاتخلا َضوضفم كيلا لب هِي ٌدوفاكلا ُبَحْضُي اكد رق قا قل

 ءاثر دوقع ةعطاسلا موجتلا اه غوصي نأب ةريدج ىه ذإ « ظاقلأب ايمي نأ نع اهريكي وهو
 هتلصف ىتلا ةليوطلا تاونسلا ناك - ةلوهكلا نس ىف وهو - قمع قف سحنو « رهاطلا اهسدَج نيزت

 ةجاح ىف وهو « همأ دقف عيضر هنأكر عشي لازيال ذإ ةريصقامايأ الإ تسيل رَّصِقْلا نم همأ ردص نع

 نأ ةيدبألا- ليل ف ىرست ىتلا نونملا لقاوق ,لإ لسوتي و عايض ىأ حاض عيضو « ابيلإ ةديدش

 قشمدلا رهاملا لوقيو . اعوطس عطسيو اطوح نم هجيرا رشتتي ارطع ايكذ امالس همأ ىلإ هنم لمحت
 ؤ : ©9هل ةيثرم ىف 487 ةنس قوتملا

 هيفتعمب هركف  اليلق  اَرْهَك كيف َتْعَأ نأ ىمغرب

 هيف تنأو بالا أطل نأو ابق تلو موجتلا ىعَرَأ تنأو

 نويع رجفي داكي ذإ ٠ فارما ف نوكي ام قرأ اذه » : نيتيبلا ىلع اقيلعت ىزوخابلا لوقيو
 . ( راحيلا جاومأب لي « رابتآألا دود ليستق ء راجحألا

 501١ ةنس بيلصلا ةلمح. ىلع قشمد ريمأ قيآ تالمح ضعي قو « ةيبلصلا بورخلا بشنتو

 )١(« دترلا طمس ١423/5 )”( رصقلا ةيمد ١/إمة١
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 رعاش طايخلا نبا 7-2 2( نويبيلصلا هلتقيف « نامع نب لوق ىمسي هداوق نم ادئاق طظحل.ا نوحي

 : 2١ هلوق لثعي قشمد

 بَستحي مل ولزال رلاجتللاب يس سوو رق
 ىدتعا الو نامزلا راجاه هللات

 ررمتْسُم دمك ةّلوق كلوقاي
 ىتيزر كيف مايألا ىلإ وكشأ
 ذحنو فك اف وأ رهداب اهدعب لص

 اب  ناكام  تثداحلو 3 27

 | مجوأو باصملا اذه نم لشاب

 .علضألا راو هل  نوئشلا عامه

 عجوم ىوكش مايألا عمست ول
 عّدوأ ةيملا افرصاب تكش نم

 مهتعيجفو مهتثراكو لطبلا اذه ى نييقشمدلا تاعول روصت تايبأب «ىلتمت ةعئار ةيثرم ىهو
 رودصلا ىف ةدقوم ران نم اهءارو امو هيف رازغلا عومدلا لقتسيل رعاشلا نإو . ةعيجف اهلئامت ال ىتلا

 ةعجاف اهلثم :مهبيصي نلف « فكيلف وأ عجاوف اهدعب نييقشمدلاب رهدلا لرّنيلو « هيلع اًدمك
 . ةثراكوأ

 داعلا لوقي هئاثر ىو « ةدش ةزه هدقفل ماشلا تزتهاف 5/٠١ هلس دومحم نيدلا رون قوتو

 : 7 هيئارم ىدحإ ىف ىئلاهبصألا

 لَّرَت مل هُماَيا اًكلماي
 تسغ و لم دوجحلا راحت تصاغ

 مه

 اهتفلخنو « كايند اتكلم

5 
 هرحخخاف آ ةلض هاف هس ل ضقل

 و آ 70 رب ه6
 هرخخازلا ةضئافلا كلمتنا

 ةرخألا كلغ ىح ترسو

 عيمج ىف ةقيمع نزح ةنر همه4 ةنس لئاوأ هتافول تناكو ؛ قشمدب نيدلا حالص هدعب قوتو
 قبي لو سدقملا تيب حتتفاو ماشلا ردص نع نييبيلصلا حازأ دقو « هتاحوتف ةرثكل رايدلاو بولقلا
 نيدلا داع مهتمدقم قو ءارعشلا هاكبو « ةليلق نادلبو نوصح ضعبو ةيكاطنأو اكع الإ مهعم
 : "9 لوقي اهيفو « ىماشلا قربلا هباتك اهب متخ ةعيدب ةيثرم هيف هلو « ىناهصالا

 5 ' (7 ١
 هلضفب نامزلا فرش ىنذلا نيأ

 ةيادب ةديرخلاو 5١ ص دطايخلا نبا ناوبد )١(

 ءارعش
 لينلا ىداو ةعبطم عبط ) ةماش ىبأل نيتضورلا (؟)

 , 9*5 ص عاشلا

 هئافيرشت ءالضفلا ىلع تمّسو

 ,. ؟١؟م/١ «( ةرهاقلاب

 نيتضورلاو داعلل ىماشلا قربلا باتك ةيامن رظنا (9)
 <0/5 ةرهازلا عوجنلاو 51



 ظ ادحأو اصخش تام ةويسجت ال

 تلرثأل ىبنلا رصع ق ناك ول

 تنكمت نيح نيدلل ًايعاراب

 امئاد فسوب نيدلا حاالص ىلعف

 0 ع#

 2 هامه  نيللعلا نك مع لق

 ةئانأ هرك د نم هركذ 2

 هتاعر هّتملساو فبائذلا هنم
 , : ال لس 7 4

 هئاولص لب يشرعلا بر ناوضر

 ءاشلاب ةسايسلا نع انثيدح ىف ا انضرع « ةلئاه ةياح مالسإلا نع نيدلا حالص ىماح اقحو

 ق دجاسملاو سرادملا نم هرّمع ام عم , نيحتافلا برعلا لاطبأ نم ةورذلا ىف هتلعج ةياحح ءرصمو

 اكلم فلي مل ةعساولا هتلود عمو « لاومأ نم امهيلع هفقو ام ةرثك عمو « ماشلاو رصمب دلب لك

 . مهسوعر بيلصلا ةلمّح اهل ىَنْحَأ ةلوطب فلخ امن] ء ةعرزم الو اناتسب الو اراد الو

 نم « ءارعشلا هيثريو الإ ضاق الو مناع الو ريزو الو رصعلا اذه لاوط مكاح ىفوتي داكي الو

 ل" ةنس ىفوتملا اماع ني رشع نم رثكأل قشمد ىضاق ئَرْصَص نبا ىف دومحم باهشلا لوق كلذ
 : 23 ةرحهلل

 تمّس اثر ىوح نمو ةاضقلا ىضاف

 ىقر نمو  نيفراعلا

 ىَّرولا ىف قرفت ام
 خوبشلا خيش
 مولعلا ىواح

 تيل نق لس 8 م 2 تر 0:

 ريب ل

 اعروتو  ادّيعت  كولسلا تر
 يللا هي

 ناك هنإ نولوقيو . اقيقد اهقف اهب هقفلاو ةيعرشلا مولعلاو عرولاو ىوقتلاب هفصي نأ ىعيبطو

 سايقو مهفو لقع ىلإ جاتحي اموأ لوقعملا ىف ةعاربلاو لوقنملاب ةفرعملا : نيينسحلا نيب عمج
 ةنس قوتملا ىبلحلا ىنسحلا دمحم نب دمحأ لوق كلذ نم « نييناهعلا مايأ ريثك ءائر اناقليو . ةريصبو

 ٠5 هبخنأ ءاثر ثق .٠

 جلا ع 0

. 2 1 0 
 ىلاوتَن ةرسح-و ملا ءرر

 رتكلل لم “ وا م : | 1 ٠

 اريصت تدراأ نإ يمل قارفو

 ىدرلا مطق َةَحوَد ىنصعك انك

 دحاو صخخش تااذل نيديلاك وأ

 الامالا تدح لق ةيصمو

 الامم نامزلا ىم ةتيدرأ هنع

 الابملا بّطَرألا ةضغألا اهنم

 الاهش تنكو املا تيملا ناك

 ءارعشلا تاراثيق ىلإ ةريثك لاوحا ىف ادودشم سانلاو نيحودمملاو رهدلا نم ىوكشلا رتو ناكو

 مام وححملل ةتاحجرلا ةحفت (1؟)١ ) )1١ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 8/١
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 باص نم نوعرجتي امو مهايتد ق.مهظوظح سؤرو نيحودملل لفاغتو رهدلا بئاون هيلع نونحلي
 نيب ىتح تاقالعلا ىهوي ام ةيناتألاو دقلاو عمطلا نم ساتلا ىف نولبي امو « ريرملا اهمقلعو ايندلا

 . )7 سارق ىلا لوق كللذ نم « تاعولو تارسح- بولقلاو ءاتعو ءاقش سوفتلا»ًالعو « ءابرقألا

 بساّملا لوصألا ىف انتَمَمَج نإو  ًهاقم اَنْكقْرَك؛ يىموقو ىقارأ
 راقألا تهرك . امم مهيرقأب >قعاسم نم مهاصقأ مهاصقاف

 بئاصع ىلاجر نع لوحو ديحو ىرظات رك اًييح لهأو ءبيرغ

 راحت نم هتيداع نم نوهأو اهئاقث لاجرلا ءادعأ مظعأو

 ع دحاو بستو دحاو لصأ لإ نيوعجري هموق اعيمج مهف « هلوح سائلا ى ةنحما روصي وهو

 هي وذو هلها نيب ةبرعلاب ىمع قى رعشي هلعجم امم « ءادعبلا هل هبحيو «ريخلا هل نويحم ال هنم مهمرقأو

 قلق نم ليلق ريغي رعشبف سائلا مهق ق لغويل هنإو  هعزقيو هقلقيو كلذ هلوهو « هتاباصعو

 ع اقيدص سيل كللذل وهو ء عادلا لع كلقداصي اعإ كلقداصي نم نإق ء ردصلا قيضو سفنلا

 رشلا كلل ديرب لاي اريح كل ديري ال وهو ١ كتقت لحم هلحجتو هنمأت كنأل كئادعأ مظعأ وه لب

 برخلاب هرهاجتو ةوادعلا هتلاعت تنف قيقا ودعلا امأ ٠ كئادعأ ىدعأ كلذدل وهو ء ىذألاو

 ويأ بطاختو _ هردغو هتتايعو هرش قتم امئاد هتم سرتحم كنأل ىذأ هنم كبيصي نلف ء ةموصخلاو

 - 9 هلوقب رهدلا ءالعلا

 نص مح رتل جا رع

 هدعو نم  لومألا فلو  هداعيإ ٌرجتماي رهداي

 هدر ملا كتارقأ ىأو هش مل كل ريدج ىأ
 "هد نم مصعألا كرو  اهوج ىف تنابقعلا رثأتست

 هدق يق حرم قريص | ىلا  ه ايازري 2 قىامز نإ

 هدنِج نه هللا ذيححتستف  اًهاتُعَي سفنلا ى ام لضفأ

 هدزو ىف ملعيول تسولا»و دروه ىلإ تنامظ برو

 امئاد قلّخُيو ء بوطتملاو رورشلاب راقتإلاو داعيإلا امتاد زجني هنأو رهدلا نم وكشي وهو

 لايخلا ةقق - دنفللا _ للعولا - مصعألا 0 +م# سارغ ىفأ ناويد )١(

 ريسألا هب تشي. دخلا نم دعي - دقلا (8) ؟.؟م# ديزلا طقس )١!(



 وأ ةوقلا ىف هلئامب هنأ ىعّدي َنْرَق لكو ديدج لك ىلع امئاد ققأيل هنإو « تابيطلاو تاريخ اب دعول

 ' كاف ع لايحلا ىلاعأ ىف لوعولا وأ مصعلاو ايلعلا اهئاوجأ ىف نابقعلا : هارسأ لكلاف « ةعاجشلا

 راصو « هتايحلو هل اديق وأ ادق تراص ىّيح هتابكنو هايازر فلأ هنإ لوقيو . هتلوص نم وجني دحأ

 رصبلا ساوح نم سفنلا ىف ام لضفأ نوكي نأ ؛بجعيو . اهيف حرعيو اهبحتسي اهل هتقلأ لوط نم

 هل مقتتت ذإ هلل دونج اهنأك اهلعحيو « ىوهلا تافآ نم هيلع طّلَس ام هكلهب وأ هلاتغي امهريغو عمسلاو
 ديري دروم ىلإ ئماظ بر لوقيو « اهرش نم ذيعتسي كلذل وهو . هلاعأو هكولس ءوسي نادنإلا نم

 : "7لقنم نب ةماسأ لوقيو .هكاله هيف نوكيف « هنم لبني نأ

 ىَلظ ةبحص ُتهرك ىتح مك اعلا َةَبْحصض ىبراجت ىتئرّدح
 ري

 ىَّلس ريغ هعفدل ىلم تلق  ٌبّْطَع بان اذإ ٌلخ مهيف سيل

 2 ىّدع :5لو لسنلا ئىدل  دادولا لذس

 م00 مح ِ ١
 َلْذو راذح ينم سأيلا ٌةحار مهله كدارفلا ىف ٌءُهْلرتْعاف ين رق » ب

 هلظ ىتح ملاعلا ىف ام لك تقميو مهتقمي حبصأ نأ مهرابتخاو سانلل هئالتبا نم ةماسأ غلب دقو

 سيل هنإ لوقيو . ةبحصلا ةنايخو ءافولا مدع نم سانلا ىف ام هيف نوكي نأ افوخ هبحصي نأ هركي
 امن « كدعاسي ملو كفعسي مل ءارض تبان اذإ لب « ءاسابلاو ءامعنلا ىف دهعلا قداص لخ سانلا ىف

 ةملث كل ّدسي الو الضف الو الوط كل فرعي الو كّدوي الف رسعلا ىف امأ « سلا ىف كنفرعي

 . اًريزع انمأ شعت "اممج وأ افورعم كل اودرب نأ :نم ساياو سانلا لزتعاف م انوع كل مدعي الو

 امو هتبرغل انوزحم ايكاش اليوط اهنع ايفنم لظ نأ دعب قشمد ىلإ قوشتلا ىف نينع نبا لوقيو

 : '”نعلاو دنهلاو ناسارخخو ناريإو قارعلا ىف فوط نأ دعب شيعلا كئض نم اف َق

 سرا و ,ه را 92 حيص | رس - يس

 ىرعلا مصفنم داعرإلا لصاوتم ىّمِحلاو اهُيَيداَوو قشمد قف
 ا ع 4 ' 2 سف

 اريختم ال 2تلحرو ىلق نعال اهترعحهو ىىضصر | نع ال اهتقراف

 ارثقم نوكي نأ بئاجعلا نمو  تَّثْشم دالبلا ىف تقزرل ىعسأ
 رت

 ع

 ىركلا هحفاصي ىنمَجالو وُفْعَي 2 ىروملا مسرالو وفّصَت ىتشيعال

 : داعرالا لصاوتم باحس اهيقسي نأ - اهيلإ نينحلا نم رثكي ناكو - قشمدل وعدي وهف

 ؛ ص نيثع نبأ تاويد (1؟)' ه؟١/8 (ماشلا مسق ) ةديرخلا )١(



4 

 اهقراف امنإ وهو « ارسق اهقراف همغرب هنإ لوقيو . اراردم لطهب هيهاو ىّرُعلا مصفنم  راطمإلا وأ
 هنم بيصي ال ناكف هقزرل ىعسي دالبلا باج هنإ لوقيو .هوجه ىف هشاحفإو اهلهأ هوجهل
 امتاد قلعم هاوهو « ةدكن امئاد هتشيعو « ليلق وأ رّثقم امئاد هقزرف « هقمر ّدسي ام الإو فافكلا الإ
 . هبلق فاغش نم هيلع تكلم امل مونلا وأ ىركلا هنوفجن ملي ال دّهسم امئادو قشمدب

 ءاشلا ىلإ نوتحيو كيلاملاو نييبويألا دهع ىف ةرهاقلا نولزني ام اريثك هؤابدأو ماشلا ءارعش ناكو

 هدهاشمو مبنطو رظانع لحتكت ال مهنويع نأو ةبرغلا نم نيكاش ءاحيفلا اهضايرو هنادلبو
 ةزازغ بحاص ىومحلا ةّجح- نبا ةرهاقلا لزنو . ءاقدصألاو لهألا ةيؤر نع الضف « ةليمحلا
 لوقيو « هدهعل فئاظو ةدع ىلوو ديؤملا ناطلسلا ءامدن دحأ ناكو 8810 ةنس قوتملا بدألا

 : ©7هلهأل هقارف لوطو هتبرغ ايكاش ةاّح هتدلب ىلإ اقوشتم

 ايط اشيع تقذام مكدعب نم كقحو اح ىقم ىنك اساي
 ابصلا تاساكب قاذل 2 تجزمو ىبيبش ىِد اهب تعضر ضرأ
 ابتْعَأ نأ ىل قحيو ىهتعت ل وطب ىرهداي كيلإ ةتضتلا دقو
 ارم دودخلا ىف ىعمد تلعجو ةفيظو تاتشلا لوط ىل سرر

 بتاعيو « هسأر طقسم ةاح ىف هئابحأ رايدو هبابشو هابص بعالم نع هتبرغ نم وكشي وهو
 . رازغ عومدب اهيكبيل هنإو « هنيع ةرق نع اديعب هتتشت لوطو اهقارفب هيلع ىضق ىذلا رهدلا
 . ةرجهلل 86١7 ةنس ديوملا ناطلسلا قوت نأ درجمب ةاح ىلإ داع كلذلو

 مايأ ىرزبملا نب نيسحل ةمجرت انب ترمو « رصعلا لاوط سانلاو نامزلا نم ىوكشلا لظنو
 : (ادشنم سانلا نم ةرم ىوكش وكشي هلو « نييناؤعلا

 ءانلا سم فاخي ةبيبطلا نإ مهَرْدَعو ٌمانألا زرتُحأ تبرص دق
 ءاجر لك فنأ َعَدَجَي سايلاو مهيدل ءاجرلا سأيلاب تعطقو
 قاحخال اتفاوم هارأ ال نه ىتلخ كلبق تيفصأ اللاطلو
 ءابوحلا نولتك اًنّولعم 2 هتيأرف هدو هنم تولبو

 سئيف « ادو نوظفحي الو ادهع نونوصي ال نيركام نيرداغ مهارف اليوط سانلا برج دقت
 )١( ص بدألا ةنازحخح 0 4٠ ) )1ايلألا ةناحنر 4/١؟!١
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 ظ هتيرجت تلاط دقف . ءافولا هبشي ام الو ءافو ىف هعم لما ال اسأب ؛ ءاجر ىأ هلخادي ال اسأي مهنم

 ناولاك اناولأ نولت دقو قيدصلا هتيؤرل « ةرارمب ارعاش عجر لب ابئاخ امناد عجرو هرابتخا لاطو

 نم رفن ءازإب اليلق فقنو . هنولتل الثم اهنم ذختاف . ةفلتخم اناولأ راهنلا تاعاس ىف نولتت ذإ « ءابّرحلا

 . ءاثرلاو ىوكشلا ءارعش

 ىجافخلا )١( نانس نبا

 ؛ ىرعملا ءالعلا ىبأ ذيملت ىبلجلا ىجافتملا نانس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ وه

 ودبيو . هداليم خيرات فرعناالو « ايعيش ارعش عيشتلا ءارعش نع انثيدح ىف هل اندشنأو حيشتي ناكو

 رمأ هيلإ راص نيح حلاص نب رصن نب دومحم ةيشاح ىف هارن ذإ ةسايسلا ناعمعم ضوخن بحأ هنأ

 همع ىلع هب دجنتسي مورلا كلم ةينيطنطسقلا بحاص ىلإ الوسر هب ثعب دقو 487 ةنس بلح

 : ةفورعملا هتديصق بلح لهأ ىلإ بتكو ةدم مهدنع لظو . حلاص نب ةيطع

 ةلمجلا ىف اهٌحَرش يلاحو ىدنع 2 ةمالس لايك نع ىلاتح اذه

 بهاذ ٌرمعو  ٌناتقإو مه

 ةيطع هوخأ هفلخو قوت نأ ثبلي ملو 408 ةنس حلاص نب لامث اهريمأ دهع ىف بلح ىلإ داعو

 هترامإ عالق نم ةعلق لك ىف ىلوي نأ ىأرو 4 ةنس رصن نب دومحم هيخنأ نبا هنم اهيلع ىلوتساو

 هيلوي نم هل راتحي نأ ايرثلا ىبأ نبا هريزو نم بلطو . هدب تحت هؤانبأو هتيرذ نوكت ثيح ايبلخ

 هةئىسأ لعب و ناطوأ قارفو

 ارضاح ساحنلا نب رصن وبأ ناكو ىجافخملا نانس نب دمحم ابأ الإ كلذل دحأ ال . لاقف « زازغو

 دعبو . باجأ اريخأو « عنتما نأ دعب زازع ةعلق هالوو « دومحم هرضحأف « هيف ىأرلا بصف

 نانس نباو بلح ىلإ ارارم دومحم هاعدتساف « هنم ششحوتساو هسفن ىلع نانس نبا هيشخ تاونس

 كلذ عمو . هرذحي هيلإ بتكي ناكف هقيدص ساحنلا نب رصن وبأ ناكو « رضحالو هيلع للعتي

 415 ةنس نانس نبا توم ببس كلذ ناكو امومسم اماعط هيلإ لمح نأ - دومحم رمأب - رطضا

 . دشنأ توملاب سحأ امل هنإ لاقيو

 بيرج دعب الإ كتحصن اف دحأ ىلإ نكرتالو تنمأ م ْفَح

 راد عبط ) خيراتو روطت : ةغالبلا انباتكو 45/0 ةرهازلا بلحلا ةديز هرعشو ىجافنملا نانس نبا ف رظنا (1)

 ةيسنألا ةعبطملاب عوبطم هناويدو , ١5١*؟. ص ( فراعملا ىناثلاو لوألا ني ءزجلا « م.دعلا نبال بلح خيرات نم

 . توريس موجنلاو 188/١ تايفولا تاوفو ( سرهفلا رظنا)١
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 باتك وهو ؛ ةحاصفلا رس باتكل هعضو نم نيبتي امك ةيملع ةيغالبو ةيبدأ ةفاقث افقثم ناكو

 نب دمحم نب ىلع بتاكلا ىف ةيثرمب هحتتفي وهو هيف ءاثرلا رثكيو « ايدق عوبطم هناويدو . سيفن

 بلح هراصح ىق رصن نب دومحم عم هفوقول هيلع نعطضي حلاص نب ةيطع ناكو . ىرمعلا ىسيع

 : لوقي هل نانس نبا ءاثر قو « هبلصو هلتقف

 هلادعأ نع هاد ٌثيدح ىَوُرِي هئاولغ ىلع راج لّذعمو

 هئامو بابشلا ٍرْمَخ نم ْناّيَر هُدوعو ماجلا ُدَي هيلع َْلِجَع
 هئاضم نود ععورْلا ى هؤاضّمو هباصأ فيك فيسلا ٌدحل اًبجع

 هئابإو هسأنش دعب هوداق هريده نامزلا الم بعصلأو

 هئانثب وفك دقف هورهشيوأ هئالعب اونغ دقف  هوعفري نإ

 سانلا ناك املاطو دوحلا ىف اضايف ارحب ناك هنإ : الئاق انيزح انسات هقيدص نبوي نانس نباو

 , ارضن اضغ اباش هفطتخا توملا نإ لوقيو . هؤادعأ هب دهش ىذلا همرك ثيداحأ نووريو هنومولب

 بعص ناك دقو . همزع نم ىوقأ ءامدلا كففسو برحلا ىف همزعو فيسلا هباصأ فيك بجعيو
 مهانغا دقف «٠ بلصلا ى هوعفر دق اوناك نإ لوقيو . دوسألا ريثز رازيو لوحتفلا ريده ردهم دايقلا

 . هيلع ءانثلاب ايندلا تألتما دّقف هب اورهش دق اوناك نإو « نيكامسلا ىف هؤالع

 روكبو  مكيلع محاور عكس يغلل لازال نونعاظلا اهب
 هوحبلا الإ روحبلا ّىئر كل مي لهف مكيف عمدلاب ىضرأ تسل
 روجسهم اف نم  ٌرثأ  اهيلعو  مكرايد اانيأر دق
 رودنلا لاخلا تل يقس اهتقراف ٍلايل نياك تاصرع

 ريفز كلو  ئلاكب  كث  ٌفللظ اهيلع ىسألا كلذ ناب ير ِ كى 1
9 

 روُحَت موحن مكدعب نم ليس للا ىف امو متبرغ العلا موجناب رق تا لس
 “م روحبلا ىورُت نأ ىرح لب حاورلاو روكبلا ف بحسلا اهرطمت لظت نأ مهتادج الوعدي ومو

 تام ذنم ترجم دق لاونلا بالط وأ ةافعلا راثآ ىأرف رايدلاب رم هنإ لوقيو . مركلا روحب نم اههف
 املع نزحلاو ىسألا لذ ادبو « اهرودب بيغمب اهتاحاسو اهتاصرع تملظا دقو « اهباحصا
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 اهدعب نظأ امو مكموجن تبرغ دقل لوقيو . قيهشو ريفز حايرللو « راردم عمدب ىكبت بحسلاو

 يب جح نم اهمودق دعب تيفوت نيح هتدلاو ىنري لاقو . ءالعلاو دحملا ءامس ىف روغت موجن ليللا

 ٠ هللأ

 حمص ةيئاوتا نأ ول لوقأ, مسأ كتب اضع ول كيكب
 را 7 2 ع ا و سيارت

 '"7مجْقتال ةّيزر ُلكو لل هدعب بئاونلف دكمويل مْ
 مفنيال ذإ فيكف كليلع افسأ هّذبن كسلا ىنعفني ناك ول

 عيضم وهو  نهظفحي لظيو هلام رئاخذ ىقّبي نمل اًيجع

 " عجضم فتصل َنْطَب ل ىَتْش ويك لكي | ىربد يال
 عّدصتت”ت وأ نب قيضت افا د  ةتتاحلاصلا كيف رقاب

 نإ لوقيو « بئاونلا هعمستال هل نينأ ىأو هيلع همأ قوقحم ىنتال هل عومد ىأ نإ لوقي وهو

 ىذلا مويلا حبقأ امو . نيعدوملا نيقابلا نحطت نأ توملا حر ثبلت اف « هئاقب ىلع ٌطْبْمُيال ادحأ

 عفنيال هنكلو « السل ولسلا هعفتي ولو « هعجفت ال ايازرلاو ةريغص هدعب بئاونلاف . همأ ءزر هيف عمس
 نم قيرطب ةفطع لك فو توملا نع لفاغللو « عيضي ليلق امعو لاملا عمجي نمل بجعيو . عفن ىأ
 عدصتي ال هنأ بجعيو همأ ربق ىلإ تفتليو . ةراجحلا نم اهحنافصو ةرفح : هل دعم عجصتم هقرط

 . ةعيدب تاظع هيفو تايلزغو حئادم كلذ ءارو نانس نبا ناويد ىفو . ةميركلا مألا هذه هيفو

 9 ىرَعلا

 أشن اهبو ةرجهلل 44١ ةنس نيطسلف ىف ةّرغب دلو. « ىزغلا ىلكلا ناثع نب ىبجحي نب ميهاربإ وه

 نم عمسو قشمد لشد اماع نيبرأ هرمع نم غلب اذإ تح « هتاسل ىلع رعشلا لاسو « معتو
 « سردم ريغ ىقرو حدمو « ةريثكن ينس ةيماظنلا ةسردملا ىف اهب ماقأو دادغب ىلإ لحر مث « اهخويش

 ىف ىناهبصألا داعلا لوقيو . ءاسؤرلاو ماكحلا نم ةعاج ايهب حدتماو ناسارحخو ناريإ ىلإ ىضم مث

 راطقأو سرافب نامرك راطقأ ىف لغلغتو ةكرحلاو لقتتلا رثكأو « بّرْغتو دالبلا باج : ةديرخلا

 )١( ريقح ريغص ىنعمبو مظع ىنعمب قأي : للج ١ حاولألاو ةراجحلا نم ضيرعلا ىهو ةحيفص .

 ( ١م
 ماشلا مسق ) ةديرخلا هرعشو ىرغلا ق ررظنا (*) . دادضألا ظافلأ نم ةظفللاف

 ؟65/6"7 ةرهازلا موجنلاو هان//١ ناكلخ نباو اهدعي امو عمج حئاقصلا . هيف ةفطعلاو قيرطلا : ةينثلا (؟)
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 ىضاق رهاط نيدلا داعو « نامرك ريزو ءالعلا نب مركم نيدلا رصان هحادم نمو . ناسارخ

 ورم نيب 074 ةنس ىوت نأ ىلإ ءارزولاو ةاضقلاو ماكحلا نيب القنتم اقرش لغوأ مث . زاريشب ةاضقلا

 . اماع نينامتو ةثالث نع اهب نفذدو خلب ىلإ هنامج لقنو « ناسارخم خلبو
 نع انثيدح ىف ةعطق هنم اندشنأ عيدب لزغ هلو . حيدملا ىف هرعش رثكأو اعراب ارعاش ناكو

 ايندلا نم ذخأي ال هنأو هتيرغب امئاد سحب ناك ذإ « ةريثك ىوكش هراعشأ ىف ٌثسببو « لزغلا ءارعش

 : لوقي كلذ ىفو « دالبلا ىف اولق نيِلَّمْوملا داوجالا نأو تدسك بادآلا قوس نأب ارعاش . هلمأي ام

 قلْثم تعاوبلاو ىمعاودلا باب ةرورض تلق ؟ٌرعشلا ترجه اولاق
 قشعي ميلم الو كلاوُنلا هنم ىّجَترِي ميرك الف رايدلا تلح

 ريل
 قرسيو - داسكلا عم - هش ناخيو ىرتشال هنأ بئاجعلا نمو

 تاقرسلا بابو « قرسي هنأ نم اضيأ وكشي لب . بسحف رعشلا داسك نم وكشيال وهو
 ىزغملا نسح ىزغلا » : تايبآلا هذه ىلع اًميلعت داعلا لوشيو . عساو باب ىبرعلا دقتلا ىف ةيرعشلا

 عاديإ ظفللا هعدويو ء ىببملا هنم مكحيو ىنعملاب ىّنَعي : ىّدعي هيلإ الإ نعم رْغلا ىناعملا نم ٌرعيامو
 : هلوق اهنم هتايبأ عئاور نم ةفئاط درويو ؛ فّدَّسلا ردملاو ؛ فدصلا ٌردلا

 ىلذع“ نمو ىمول نم سانلا أربيل اهنيعأ ال اًبوطخ وكشال ىفإ
 لّسعلا قا نم ما راثلا ةيحعص نم ريع ىّردب الو ىكحبب 1 -

 وح بلت لاعي نأ لو بلمخ نود اين ايم نيب لل ياتي ادي ةوثك « ولف ١

 : مايألا نم ارحبض

 ابئاصعلا ريسكلا ٌمظعلا لمح اك ٌةقيطن الام مايألا نم انلمح
 أناس رجملاب راص ىح طا رق هراذع ابدي نأ انوجر ليلو

 الاس ناك اًيساك اهنم ناك اق مديت ايف مايألا دمحت الف

 0 نوكيام هبشأ هتلمج ابوطخ مايألا نم لمح دقف ا ع ةعبذب تايبألا ىف روصلاو :

 هلم هتظتام لكو « امومس هيف ثفت اف عفن نم كيلإ همحت ايف ماألا دمحتال لوقيو . بيشل
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 : لوقيو . اسائتباو انامرح ىرعت كب اذإف « نونظملا ءاسكلا كيليس ايساك

 له
 سس لم

 ْفيِهلا هَناَز ادق هللا نم لأست الو َهَلَس ءايشألا رهوَج نم ظحلا
 ب | مصاص و و ع سا 9 هاد م# هل

 بفدحلا هب ىمري هنوه نم مهسلاو  اهتّرعل ىمارلا ةضبيق ىق سوقلاف
 1 قع ا 0

 فمسأ الو زوفال هلل دمحلاف هب رسأ اًئيش ىبهز ىل قبس :

 م 3 7 يا ءاارآ ياس 3 . ننس

 فشكلا سسلللا تاغباسلا 82 موقلاف ةدمحم بوت نم ةرياك | ىرع

 فشحلا ةليكلا ءوس دعب الغ اك اوبجتحاف لْخَبلا باجحب اوعنقي مل
 ل لس لاس من

 فل ال ىّجَرِبال رقعلا ةضييف 2 ةمركمب مهنلم طلغ ىَرَج نإو
 اوقلتحخا ام ريصمتلا قو بباوص لع اوقفتا ام ءارالا ُّق طق مهب بجعأ

 « بحلا هبشي امو ابح لاسي نأ ال هبر نم هبلطي نأ ىرح ناسنإلا نأو سعتلا هظح وكشي وهف

 ةضبق ىف زيزع سوقب ىّزعلا هبشأامو « ىلعألا ضفخيو ىندألا عفري « اهبطقو ةايحلا رادم ظحلاف

 ىضق نمزلا نإ لوقيو . ! ةايح ا سعتأ ام الآ « فدحلا بيصتق ةنيهلا ماهسلا هنم بوصت ىمارلا

 . هعايض ىلع فساي وأ هب رفظي نا رظتني ءىش كانه دعي ملف ؛« رورسلا هسفن ىلع لخديام لك ىلع

 نم نودرجم نوراع مهتقيقحف نيساكاودب نإ مهو « دماحما بايث نم هرباكأ ىرع نمزلا نإ لوقيو

 عمجي امك « نيت ءوس نيب نيعماج سانلا نع اوبجتحاف لخبلا باجح مهفكي مل امنأكو ء ةدمحم لك

 كلد ناك ءىشب ءاجو مهدحأ طلغ ناو . هنازيم وأ هليك ءوسو هئدرأ وأ هفشح نيب رمتلا عاب

 ام ىوس ءىش ىلع ىأرلا ىف نوقفتيال مهنأ بجع نمو . اهدعب ةجاجدلا سفيبتال ىّبلا رقعلا ةضيب

 : لوقي . مهسومن حشو مهلخم نم ناك

 * و 2
 نوفجلا هب لبثت

 نيبَج وجهمل  ىَدْنَّيالل نانب 2حودمل ىَدْنَي اف
 ام رذعت انيكب ول ىّبح سانلا جو

 لبت اعومد اودنجو ام نوكابلا ىكب ول ىتح ناحيرو دروو عانيإو بصح دعب اوفج دق سانلاف

 وجهم دعي مل اضياو « هلاون سانلا ىلع قدغيو « هنانب ىدني حودمم كانه دعي مل ذإ « مهنوفج

 : لوقيو . افوسكو الجحن هنيبح ىدني ليخن

 انتوتبم نسمللا دنع ناك نإو ىبري 20الصتم سمشلا لبح لثم ىنملا لبح



 ان

 أ*اتيللا عطقي امو تيل ى نإف ىقدعاس رهدلا فرص تيل "ل الف

 لقت الف « لوصوم ريغ توتبم سمشلا لبحك ىنملا لبحف « ةعيدب لوألا تيبلا ىف ةروصلاو
 ةحفص وأ تيللا تاتبنا هير نود اديدش اشطع وأ اموأ تيل ىف نإف ىنتدعاس رهدلا ثادحأ

 ىف سانلاو نمزلا نم ىوكشلا هذه ءاروو . ائيش نارمثي الو نابعتي امهنإف ىنغلاو ىنملا عدف . قنعلا

 فاالا ةسمح وحن ىف هسفنب هعمج ريبك ناويد وهو « ةعئار - انلق اهك- تايلزغو حئادم ىزغلا رعش
 . ملاعلا تابتكم ىف ةريثك خسن هنمو « تيب

 ىروغاشلا "' نايتف

 ىرجطلا سداسلا نرقلا نم عبارلا دقعلا لئاوأ ىف دلو ىروغاشلا ىدسألا ىلع نب نايتف وه

 اهيحاوض ىدحإ روغاشلا نكسو « قشمد ىلإ ايبص هوبأ هب لقتناو « صمح لحاس ىلع سايئاب
 لثم - بكأ هظفح متَأ اذإ ىتح « نارقلا هيف ظفح باتكب هقحلأو « اهئايحأ نم نآلا ىهو ذئنيح

 اهمولعو ةيبرعلا نقتأ نيحو « ىومألا عماجلا ىف ةيعرشلاو ةيوغللا خويشلا سورد ىلع - هتادل

 نم برقلاب ىنادبُرلا ةيرق راتخاو . اهيلع مهيرديو ةئشانلا اهملعي « اهل العم حبصي نأ ىف ركف
 ةيرقلا هذه ىف هلو « ةئشانلا هيف ملعي اباّتك هسفنل ذختاو اهنكسف  اهيف ةعيبطلا لاهل هل اماقم قشمد

 نرقلا نم نماثلا دقعلا طساوأ ىف نيدلا حالص ذأ ذنمو . اهيف ةعيبطلا نتافم روصت ةعيدب راعشأ

 ى هتاراصتنابو هب ديشي ماشلا ءارعش نم هريغ لثم هارن رفظملا هشيحب مهقحسيو نييبيلصلا عقاوي

 اهب لظو ه87 ةنس ذنم قشمد نيدلا رون لضفالا هنبا ىطعا دق نيدلا حالص ناكو . ةريثك حئادم

 نبا هاشخ ف نيدلا زع وخأ وهو - كرايملا نب دودوم لضفألا ذختاو , 047 ةنس ىتح هيبأ ةافو دعب
 نأيتف ق ةليو .املافرصمو اهنوئشل اطباض ىرخأ ةرايعب وأ قشمد ةنحش - همأل لضفألا مع

 هنأ انظ نظنو .ىومألا عماجلاب ةيب رعلا ميلعتل ةقلح هل ذختا هنإ هومجرتم لوقيو . دودوم ةمدخب
 . خيراتلا اذه دعي نكي م نإ. سداسلا نرقلا نم عساتلا دقعلا ذنم ىأ ةمدخلا كلت ءانثأ ىف اهأدتبا

 تارذشلاو 78/١ للوزغلل روديلا علاطمو 9”! . ىتعلا ةحفص : تيللا . اذديدش اشطع : اموا )١(

 قيقحتي قشمدي ةيبرعلا ةغللا عمجم هعيط هناويدو . مسق ) ةديرخللا هرعشو ىروغاشلا نايتف ق رظنا (؟)

 . هعدقتو ىدنتحلا دمحأ ةرهازلا موجنلاو 74/4 ناكلخت نباو 541ا//١ ( ماشلا



 ا

 لضفألاو فايبصألا نيدلا داع هبتاكو هداوق ىضعي نيدلا حالص هيتاجي حدع نايتق ناكو

 امأ . 51 ةنس هتافو ىتح 087 ةنس هوبأ هل اهاطعأ قتم بلح بحاص ىزاغ هاخأو نيدلا رون

 - دهع اهف - هيلإ دهع هنإ هومجرتم لوقيو « ةديصق نيرشع نم رثكأ هيف هلق كرابلل نب دودوم
 حالص همخأ دعب ةيبويآلا ةثودلا مامر كللام لداعلا حبصأ نيح هارثو ةيبرعلاو طخلا هدالوأ مهلعتب

 ناك هنأ ودبيو « ركش نب نيدلا قص ىرصللا هريزو حيدلم نم رثكي و هحمادم ضعبب هصخم نيدلا

 مظعملا هنبال قشمد لعج دق لداعلا ناكو . هتايح لاوط ماشلا رداغي مل هتأل ء هحتادمب هيلإ لسري

 وحن هيف هلو ةريزجلاو اهرلا ىسوم فرشألا هنيا لداعلا ىطعأ ايك « حتادم رشع هيف هلو ء ىبسيع

 رمع نيدلا ن : ةاح بحاص مهمدقم ق وسلا تيبلا نم نيريثك حدمو . ةحادم ةرشع سم

 - تاله) هاشخورف كيلعي بحاص حدمو « نيدلا حالص همع هل اهالطعأ ( هامراال - هال ١

 ىتح نييبويآلل هحنادم مدقي لظ وحنلا اذه ىلعو . عه 990 - هاله ) هاش ماريم هتياو (ه تالا

 ىلع حوضوب لدت اراعشأ عيشتلا ءارعش نع اتتيدح ق هل اتدشتأ دقو 29 ةنم قشمدب هتافو

 , هيحودمم نم هبر ءادن ىبل نأ قارم هل نوكت نأ --ريبك حدم رعاش وهو - ىعيبطو . هعيشت

 نمو . مالعألا هثايلعو هححوبشو هتمز لاجر رابيكل كالذكو ٠ ميم ةلصلا قصو ناك نم ةصاخخو

 ىنايبصألا داعلا لوقيو + ه١/9 ةتس قوتملا ركاسع نيا حرؤللا ظقاحلا هحيشل هتيثرم هيئارم عورأ

 : لوقي اهبفو :. هتاقوو هئاقوو هتعبرطو خيشلا ةعيمح لع ةلمتشم اهنإ

 ءايلعلا نم ىوَه مجت ئأ  عءاملعلا نم ىَهَو نكر ىأ

 ءازرألا مظعأ نم ىتمُش مل اعلا ظقاحلاب مالسإلا هير نإ

 ءابنالا ملاعم تتوقأو ءهثل  يداحألا ٌعوير هدعب ةترفقأ

 ءاملعلاو ثيدحلا لاجر ع  اعسأب مانألا ملعأ نم ناك

 ءايشالا نم ةيش هتنع فحي م ةياستو ةمالع ناك

 ءاغلبلا ةغالب ةتغليب | يفصوي ٌدَحت نأ نه ىقلعأ تنأ

 ىذلا اهخرؤمو ىرابيال ىذلا امدح ىف قشمد ةعيجفل ربكم داؤقلا توزحم ةيئرملا ىف نايتفو

 رافقإ وأ ءاوقإو ربكألا اهثدحم نم ةيرونلا ةسردللا راققإ ملأ ىف روصي ىقاثلا تيبلا ىف وهو . ىراجيال
 نم ناك اهحو . ادلحم ئنامت ق عقي ناك هنإ لاقي ىذلا اهعيرات بحاص مظعلا اهحخرؤم نم قشمد

 نم اهمالعاو قشمح خيراتبو هلاجرو ىويتلا ثيدحلااب - مهملعأ نرككم مل نإ - هرصع ءاملع اء ملعأ
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 . مهلالجإو هنمز لهأ ةبحم نم هيلع قلا ام عمو « عرولاو ىوقتلا عمو ملحلا عم « لايجألا فلتخم

 ىلو دق ناكو ىروزرّهشلا نب دمحم نيدلا لايك لضفلاوبا ىهضاقلا ةيلاتلا ةنسلا ىف هدعب ىفوتيو
 ]! : ٠

 قشمد ق ءاضقلا هالوف نيدلا رون هنباب قحتلاف ىفوتو ؛ لصوملا ُْق ىكنز نيدلا داعل ءاضقلا

 ملو « هبصنمو هلمع ىلع نيدلا رون ةافو دعب نيدلا حالص هّرقأو « ةرازولا ةجرد ىلإ هدنع قتراو

 : ةليوط ةيثرم نم نايتف لوقي هيفو . قوت نأ ثبلي

 مدع

 ناسلو
 ماعسو
 اهنحن <تايضاق  اياضقلاو

 لاثملا مودعم مالسإلا

 8 سبلأ دق عْرشلا
 علا

 ىلع  نأر دق  نيدلا
 < لا

 و

 افْهَك ملعلا لهأل ناك نم تام

 هقفلا هل ناك امك ىوتفلاو ءاضقلا هل ناك ذإ . هيف ةعيرشلا مولعو ءاضقلاو مالسرالا ىكبي وهو
 ناك 5 3 اراردم اميعو اداوج ناك دأ م ههمشو ةملع بناجي ةريثك لئاضف هل تناكو : ةعب رشلاو

 ىلاعملا سمس اهجوأ نم توهو

 لامتملا ىف اًئيرج ناك نأ دعب

 لالا دعب نم ناصقتلا اهردب

 لالخلا كلت ىلع انْرَخ ُهّرثِإ
 00 لامث أ  اًرسحم ًالاثو مك قت رق

 ةأد بحاص رمع نيدلا قت ىفوتيو . داثومو مهل ادنسو الاو - نايتف لوقب اك - ءاملعلل اعجرم

 : اهيف لوقي ةيثرعي هنبؤيف

 ةوْنَع فيسلاب رفكلا ٌروغت حابأ
 ىسألا ىلع نوملسملا مالب فيكو

 ههجوب تافهرملا ىقلي ناك دقن

 ناكو

 الطب هيف اورسخ ذإ « هيلع نيملسملا نزح روصيو بيلصلا ةلمح برح قى هتلاسبب ديشي وهو

 رسسيإلا لسع نك 2

 ةلجسو رجملا لفحجلا درب

 رْغثلا ىف نعطلاب ملسلا روغُت ذسو

 رمع هرصان مالسإلا مدع دقو

 "9 دصلاو درولا ىف ردصلاب انقلا رمسو
 ا ا ا. ف

 "”روحلا نم روهظلا ىديالاب نوسمب

 اضّرعم امناد البقم برحلا نوتأ ىف هسفنب ايمار مهزان املطو « نييبيلصلا خود اماط مهلاطبا نم

 . نيعورم نيعزف مهرابدأ اولوو ةريثكلا مهلفاحج نم در مكو « حامرلل هردصو فويسلل ههجو
 : هلوق لثع هلب وش ع بلح بحاص نيدلا حالص نس ىزاغ رهاللا كلملا ىفوتيو

 اك نعل

 )١( ىلاطلا .

 مدا نيط نم قلخلا قلخ ن

 ثايفلاو أجلملا

 : تافهرملا (؟)

 رلخ 3 8 2 . .

 ىزاغاب كقلخح هللا قلخب رون نم

 فيثكلا : رحخا (*)



 *نن

 ظ ء : | 0
 زازعإو مييلع مارك موعي ةهاعب لمارالاو ىماتيلل نش

 ىزارلا تّنع نمو ىراّزلا ْثَّبَع نمو بئاع بيع نم سورحملا ةكلم ىضَم

 ريبدتلا نسح ةمهلا ىلاع عئاجلا مطيو ىراعلا وسكي هبعشل ايعار امزاح ابيهم ىزاغلا ناكو
 بيع نم -- نايتف لوقي امك - هكلم ىمحف « ءارعشلل ءاطعلا الزحم ء ءاملعلل احم ء ةسايسلاو

 . ربتخملا نحتمملا وأ ىزارلا تنعو ىرزملا ةيارزو بئاعلا

 : هلوقك موسقملا ظحلاو سانلاو رهدلا نم ةريرم ىوكش هيئارم بناجي نايتفلو

 نكلو يبلط ىف 2 ثتيملامو نكاس ظحلاو ىكّرحت مالع
 رق يو راي 0 ا :
 نساحملا هرحخخنؤت ارح | ىلع ىواسملا  همدقت الذذ 2 ىرأ

 مهنا توريام وأ نونمتيام نولاني الو ظحلا مهب دعقي نيح ءارعشلا دنع ةميدق ىوكش ىهو

 مدقت ىواسملا نأو ةكرحلا ىف ةدئافال نأ نم نابتف هلوقيام اولوقي نأ كلذ مهب غلبيو . هب نوريدج

 . مؤاشتلا ىف قارغإو ىوكشلا ىف دعب وهو اهلهأب نساح ا رخآتت انيب اهءاحصا

 نرقلا ىف بلح ىرق ىدحإ بابلاب دلو « ىلابلا - نامع ليقو- كلملا دبع نب قطصم وه

 قشمد ىلإ اهكرتو « اهئابدأو اهخويش ىلع ذملتتو بلح أشنو « نييناؤعلا مايأ ىرجحملا رشع ىداحلا

 نم دافأو لوبناتسإ ىلإ لحرو « اهحنويشو اهئابدأ نع ذفخأي ةدم اهب ماقأو ةرجهلل ٠١9١ ةنس
 ةنيدملا ىف زاجحلاو قارعلاب ةينامعلا ةلودلا نادلب ى ايضاق لقنتو سلبارطل ايضاق نّعو اهئايلع

 . ٠١4١ ةنس هجح ءانثأ ىف ةكمب فوتو « ةرونملا

 ٠ بقحلا كلت ى ءارعشلا ةداع ىلع هناويد رثكأ حيدملا لغشيو « اديحم ارعاش ىبابلا ناكو

 نم علوق كلذ نم « دئاصقلا ضعب ىوكشلل درفي دقو . ىوكشلا نم بارسأ ّحيدملا لاختيو

 اقافشإ اهعمدب هتكب ىبح لالطألا ىكبي لازام هنإ لوقيو « ةيم دهع لوحتل انوزحم اهلهتسا ةدصق

 . ايك اش رهدلا ىلإ تفتلدو هيلع

 نس هللأ حتفو ىرزملا نبأ تاوبد عم عبطو ١ ماثم'آل كنس ةنامعرلا ةحوفن هرعشو ىل ايلا قطصم ّق رظنا )١(2

 . خابطلا قيقحتب 'ةيردلا دوقعلا مساب ساخنلا توريب ق هناويد عبط اول رثألا ةص'لوخخو 9



 ؟ ع <

 سبق“ يقسم

 لاضع اد مايالا باتعو هيف رهدلا بتاعن وبسنذ ىأ 2 2 للا ريس . 2 ِ

 ع ا 7 جر - 5-2 ١ س تاما 8 - ْ
 لاحالا هد ونال كعب 4 - فاس | مج 38 رك ناب م َئ

 لاوهألا رَعْدُتو الع ثفوك لا  ذيعتسم اهّتفلآ بوطخو
 لادح ةمئاج هدلا»و ظح لا َلْيَذ رهدلا بذاجت نامأو

 لس © ص

 لاطم  اهيق رهدلل دوعوي  كقتاعألا توفج تقرأ /
 لام مك تنامّرلا هَتافوو  ةاقو  نامزلا نم  ىّلَمتَأ

 ةقرف ىق اهبتاعي له هيق ايتاعي بنذ ىأ ء اهترثكل ىردي الف ةريثك هدنع رهدلا بونذ نإ لوقي
 لازتام هينامأ كللتو  لاوعألا عزقتو اهرش نم فوذملا فيعتسي بوطحت نم هب هلزني اف وأ بابحألا
 : هعزاني نم عرصي لادج هنإ لب ء ايدج دشأ رهدلاو اهيلإ هبذجت نأ ديرت ظحلا ليذ رهدلا بذاجت

 هءاقو نأكو « اهب قيال رهدلا لازيام دوعو نم اهيلع هضرعت امب ىفامألا نوفج قرؤت ةمه هردص ىو

 : نامزلا نم ايف وكشي ةديصق نم لوقيو . لاحم رمأ
 ماحَّيلا راد سيق اراد مل اعلا جراخ انل اِِتبا ىبحاص 0

 مالظ ٌفيلح ىلاع راو ليل نيب اَيسلأ ىناقدصاو
 ماتم ىف ول دوعي ىعاتع لل اع ةعجمص ىلقملا اريعتساو
 ماهسلا زخخو لثم عمسلا عدلصت ىرخأو تنويعلا ىذقت رومأ نم
 ماجألل نسوفتلا ىقح لإ | هتطْوَس  ىدَك هلك برعم
 ماوّسلا شْيَع شيعلاق اركف لمس هي الف ىتحلا َشيعلا دارأ نم

 : هعيمج ملاعلا اه نم جرح ول دوي هنأ ىساتأ ريغو ىبسانأ نم هيف ام لكو ملاعلا مذ هب غلب دقو
 لقغتالو مانيال ادهسع ليل ىف شيعيوه اذالق نايقاعتي ايهنإ لب راه ليللا عم دجوي سيلا لءاستيو

 . اب ةئيلم ايندلا نإف تاييهو « مائملاو لايخلا قولو ىح مون نم ةظحلا وأ ةعجه دجي لهف « هنيع
 بيس كلذ لكو « موقزوأنيلسغ نمدروماينأ كل ىح « مالا نم عامسألا كصيو نويعلا ىذقي

 شيع شيعلاف «ركقي الق اتينع شيعي نأ دارأ نم لوقيو . ىداع عاتم نم بلطت امو ماسجألا
 هيق تناك هنأ بيرغلاو ء ديدش مواشت كلذ لكو  ليالا نم ةيعارلا ماوسلا نوهبشي نمو لاهجلا

 ةّياليخل !ةَقيرطلا بحاص ىتاليحل ارداقلا د يع ىتايرلا بطقلاح دع هتلعج ةيفوص ةعزن هلكك لذ عم
 . ةيتاّير تالسوتو ةيوبن حئادم نم هناويد ىف أع الضف



 ؟ هأب/

 وهللا سلاجمو ةعيبطلا ءارعش
 رصعلا باتك ىف ترمو « ةبالخلا اهدهاشمو مهتئيب ةعيبط فصوب ةيانع ميدق نم ماشلا ءارعشل

 نم « هراعشأ ضعب ىف َةلقتسم وأ هحيدم تامدقم ىف ةعيبطلا صوب ءامت ىلأ ةيانع لوألا ىسابعلا

 هريوصت نم كانه انضرعام وحن ىلع « هسيساحأو ريطلل ةفصو كلذكو ؛ عيبرلل هفصو كلذ

 ىسابعلا رصعلا انباتك ىف انفقوو . نزحلا ديدش نوزحم وه اهيب « ىوهلا قيحر نايقاستي ةّيرقو ّىرمُفل

 لئاوأ ىف قتلنو . ةرحاسلا اهرظانم ريوصت نسحي ناكو ةعيبطلل هفصو ىف ىرتحبلا ةعارب دنع ىفاثلا

 هلو « روشنم وهو دراطملاو دياصملا هامس ديصلا ف باتك هلو مجاشكب تاراماللاو لودلا رصع

 بحسلاو ضايرلا صو ىف ةريثك دئاصقو ريطلا حراوجو ديصلا بالك فصو ىف ةفلتخم دئاصق

 : هلوق لثم نم راطمألاو

 ضكرلا ثيثح لْبَولا ّلصتم 6-ضفّحب  نذؤم 2 اناتأ ٌثيغ . و 4 ها كَ ع
 يمس ميما

 ضنقلاو اهطاسبنلا ىف ضكلاك 0 ٍضْنوْلا يف قرب ىف كحضب
 2 2 . نيل ل بوه ' .

 صضيبلاو  رمحملا اهبلح حى ' 2 ضّعلا تابنلاب ىلجت ضرألاو
 25 .- : ١ , : ها هر # لإ هه

 سب ميسنلا ىك اذ رس ردو صحم نيجللاك باوحفاو

 ىضفتف 2 ىركلا اهاشغيو ونرت ضمْعلل ْسَمْنَر نويعلا -لثم

 نيب عملي قربلاو هرسيو هعاستاو شيعلا ضفخب - لوقي اك - نذؤي لبولا لصتم رطم وهو

 لجن سرع لفح ىف اهنأاك ضرألاو . ضبقنتام ناعرسو طسبنت فكلاك ىراوتيو بحسلا
 رسكنت نويعلا لثم رضنلا رطعلا سجرلاو ةصلاخلا ةضفلاك الألتي ناوحقألاو اهدوروو اهراهزأب

 . ةسعانلا اهنوفج قبطت ىرخا ةرابعب وأ ىضغتف مونلل ماستست ةراثو ونرت ةرات ىهو « مونلل امنوفج

 : ")مرق سوق ىف ةيلاتلا تايبألا ىنادمحلا ةلودلافيس ىلإ بسنتو

 ضرألا ىلع ىشاوحلاو اًنكذ جلا ىلع 2 افراطم بونَجلا ىديأ ترشن دقل
7 

 ضيبم تحن رضخأ ى رمحأ ىلع رفصأب ماغلا سوق اهزّرطب

 )١( ةميتيللا ١/١بم
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 ضععب نم رصقأ ضعبلاو ةغَبصم لئالغ ىف ْتْفأ دوحخ لايذاك

 ضرعلاو لوطلاب قافآلا تالم ةّريغم ءانكد ابايث وحلا لع ترشن سونحلا حاير : لوقي

 امناكو « ةيدرمزلاو ةيتوايلاو ةينامرهكلا ةجيببلا هناولأب اهزرطي حزق سوقو « ضرألا ىلع اهيشاوحو

 . : )١(
 , ةديرخلا ءارعش نم ةلقرعلا لدقيو ةعب ذل ةروص ىهوو ٠ ,سصفعن نم

 رق

 قلج ةضيضقلا اهتلقم ناسنإ اك ايندلا ةَنْجَو ٌةماش رماشلا

 قرحت ال منهج قيقشلا نمو ىضقنتال َةَّنج كل اهينآ نم

 قفصتو 2 ةرات | ىىّنْت | ىَرُْكَم انأك مايلاو 2 وحصت م العف

 قيش  داؤف  اهولسي 2 تاهيه 2 ةلاهج رايدلا بح ىف مولتو

 ةضيضغلا اهتاقمن اسنإميدقلا قشمد مما «َقّلج» لعجيوايندلاةنجو الاخ ماشلا لعجيوهو

 : اهدهاشُم سيساحأ اهلي رّدخت امنأكو ء سآر يغو سآ نم اهراهزأ لاهل « ءايحتساب اهقمرت ىلا

 مهتنتفو اهلهأ بعت ةقيلخل ماشلا نإو . ابرط قفصيو ىنغي جيبب حرف هلوح نم ماهملاو . وحصي الف

 . ةيعيبطلا اهرظانم لاب ابن

 ىلع مك ارثت جولثلاو اتش نوناك رهشب ىلادبزلا ةيرق فصو ى ىروغاشلا نايتف لوقيو
 : 61 عييرلا نمر ٌّى اهراهزأ راهدزال ةئيهم ءاتشلا نمز كوناك رهش ى امتاتانو اهراجشا

 حدق نيح نوناكلا ىف رمحلا دمحاو دف لكب نوناك ملا َدمجأ دق
 ينس ريس

 حلك نامزلا ُهْجَو اذإ نسُح هْجَو نع 2-ةرفسم 2 تنأ ىنادَبّرلا َةنّجاِب ا
 رف سوق ُسْوَقلو هجلخَي وجلاو هُقِدْنَت ُبْحُّسلا كيلع ٌنْطُق جلتلاف

 ديدشلا َرَقلا اهدّمج دقو « ارمخ لمحت حادقأب ىنادبزلا ىف ءام لمحي ام لك نايتف روص دقو

 , ايندلا نانج نم ةنج ىنادبزلا ةيرق روصتيو . دقّتا نيح دقوملا وأ نوناكلا ىف رمجلا دمخأو
 سوقب هفدنت بحسلاو « نطق لثم بحسلا نم شيرلاك طقاستي وهو جلثلا روصي نأ ثبليامو

 . ةعيدب ةروص . هجلحي وحلاو

 م6/4 ناكلخ نباو 448 ص ناويدلا (؟) ١10/١" (ماشلا مسق) ةديرخلا )١(
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 : 230 كيلعبب نيعلا سأر رظانم ىف رفظملا نب ىلع ىعادولا لوقيو
 هنانل َمفَس ْكِبَلْعَب  ْنِم 2 ثتفراش نإ ناعظألا ّىداحاب
 هناسنإ] ندعلا رجبحم َّى لزان لع ىلا ًاقاف

 دو
 ربل يب

 9 را ع | وق 3 ّس : يم جرا يف

 هناح بيرو هامازرح رسب امصلا ميسم عمم ىدهي ضورلاو

 هناديع 2 راتوأ ىلع اًوَدَش  ٌمءاقرو ىرمقل ا  ٌَلسارو 0 1

 2 عدبأو ؛ هتبحاص لزنم نيعلا سأر ىلإ نيعلا رجحمب ةحضاو ةراشإ ىعادولا راشا دقو

 راتوأ ىلع ءانغو اودش هتبحاص لساري راجشألا ناديع ىلع منرتملا ىرمقلا لعج ذإ ريخألا تيبلا

 ىف مهدعبو « كيلاملا نمز ىف هيرصاعم دنع ةيريوصتلا فئارطلا هذه لثم رثكتو . ناديعلا كلت

 : )3 عيبرلا فصضصو ف ساحبنلا نب هللا حتف لوقك نييناؤعلا نمر

 ةرع ع 4

 ت05 ض ط 5 و جت م

 ىدات ت انجولا جر ضفم ل انملا تبوضّخم درولاو

 1 1 0 2 2 رص نب

 ىدايألا هل دمت نأ نم هئسح . ةكوش همس رح

 ىداني  هتمّْعت -حيصفب -همامأ ةبيلدنعلاو
 ٍّ 1 9 سما . . , 2-7 2 ٠

 "" داتقلا اطرخ اهنودف د ودخلاب 2كثبعي مار نم

 نانبلا رمحأ درولاو ىداوغلا بحسلا بيبح نم راهزألا رثني عيبرلاف ةديج تايبألا ىف روصلاو
 دود : ىداني بيلدنعلاو ىدايألا فطق نم هسرحي كوشلاو « ىدنلا ْئلأل هيلع عملت تانجولاو

 تابن : داتقلاو « ةديدش ةقشمب الإ لانيال ءىشلل برضي لثم وهو « داتقلا طرخ تانجولا هذه

 . دربإ عازتنا : هطرخو ربالا كوش هل بلص

 ذإ « ماشلاب ةطوغلا ريغو قشمدب ةطوغلا تاهزنتم ىف هسلاحم وهلل ناك ةعيبطلا فصو بناجيو

 نوكت ةرات ةريثك تايرمخ مظنل حاتأ مث « ةريدألا ىف ىرخأ سلام هل ناكو « نيتاسبلاب ْئلتمت

 هلزه ف فرسأو هنوحم ىف ءارعشلا ضعب ىدامتو « لزغلاب وأ ةعيبطلا فصوب جرت ةراتو ةلقتسم

 ناكو « مهئارزووهئانبأو ىمطافلازعملارعاش ىك اطنألا (؟7 قمعقرلا ىف الراعشأن مر قناموحن لع

 )١( ص ىومحلل بدألا ةنازكل ١15 ةديدش هةفشمع الإ .

 هناحيرلا ةحفنو 7" ص ناويدلا (؟) 5/ 0١١ناكلخ نباو ”؟١/7 ةميتيلا قمعقرلا ىلأ ىف رظنا (غ)
 ثتاردشلاو ا . /أ رثعلاو ١؟مو/١ لائيال ءيسلل بن رصتب لنم : داتقلا طرخ هبود (؟) +/0 ١10 ,
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 نع انثدحت ىذلا قارعلا نجام جاجحلا ىلأ ةلكاش ىلع م املو شحفلاب حب رصتلا نم ىحتسيال

 : ١7( هلوق ةنوحم فيظن نمو ؛ ةلسلسلا هذه نم سماخلا ءاوللا َْف هلزهو هد وح

 سوكألاب تيدانو طرحب 20سبْنأ ملف ارمأ تمّموَت
 ا

 ""سدنجلا ىف حال فراب انس اهرون انس ناك ايمح
 رقاق ع ع ريب عا

 ص را وف 8 2 ه7

 سجرنلا نر بولت نيكو هذيرولن كقوري دخب

 هتقوشعم رمخلا ىلإ فرصناو ةملكوأ ةفش تنبب سبني ملف هترواس ماهوألا ضعب نإ لوقي وهو
 ةرحاس ةيقاس نإو « ليللا ىجد ى عمل قرب ءوض اه ءوض نأك نظيف ( هلايح اهايمح بعلت ىبلا

 . ةنتاف نيعو دّروم دخي ممصلا ىف كبيصتف كيلإ اهمدقتل فرطلا
 : "9 هتمجرت ترم ىذلا ىزغلا لوقيو

 اعلا اهّمأو اهوبأ اركب ابهذلا اهنأك اهْعرَتمت مف

 ْبِصَو هبلق ٌهبّصلا ةرابع نمو مبتيلا ةربع نم قرأ
 ُبَبّرلاو مومحلا اهيلع تنار اذإ ةبولقلا ٌلقصت ةمادم
 بُهشلا هّلِضَش نم ىدتسال اب ٌلِضأ مجنأ اهّسوئك
 ببيحلا اهدوقع د سورع اهل مادق الو  ائيف مدقال

 اهمأو اهوبأ - ركب سورعك- هيأر ىف اهنإ « اهبرشنو اهضتفن وأ اهعرتفن مق هبحاصل لوقي وهو

 ولجت اهنإ لوقيو . هبلق مجوملا بصولا بحملا وأ بصلا ةرابعو متتيلا ةربع ةقر ةقيقر « بنعلا
 : ىدبمالو اجنأ نوكت نأ اهسوئك نم بجعيو « كوكشلا وأ بيرلاو مومها اهنع فشكتو بولقلا

 دقف هنأل ؛ دبأ ىدتيي ال هلضت نمو ع ىدبت نأ موجنلا ةداع انيب لالض ىأو امحاص لضت ىل
 ؛« ءافصلا ةديدش ىهذإ ةافصم وأ اهل مادخأل هنأو قمحأ وأ مدف هقافر سيل نأ ركذيو .ه

 وعدي و . ءاملا اهب جزتمي نيح اهسوثكو لعت ىبلا بسحلا 2 اهديج دوقع ند سورع اهنإ لوقيو

 : 7*2 الئاق ةهزن ىلإ اقيدص ىروغاشلا نايتف

 بصو ١ هيلق

 )١( (ماشلا مسق) ةديرخلا (؟) م١/97 ةميتيلا ١/م١

 ؟-8 ص ناويدلا (4) . وص : انس .امتدشو اهتروس :رمكلا ايمح (؟)

 . داوسلا ديدشلا ليللا ىحد , سدنخلا



 ةنكمم .حارلا نإف انيلإ ُرداب

 أمو مدألا قاص

2 

5 5 

 بيط انمويو

 برط نم ناصغألا ىف صقرت ريطلاو

 ش زل ع

 الو غاوش هش

5١ 

 عمتج لمشلاو

 عرق هسار قف

 عفت انتاماه لع هله  داكت

 عيبرلا مايأ نم مويلاو مهنيب ةرئاد سأكلاف « هقافر عم سنأ نم هيفام هبحاصل روصي نايتفو

 ىلع صقرت ريطلاو «رطملاب رذنملا رشتنمللا باحسلا نم عطق وأ عزق هئامس ىفالو فصاوع هيفال
 . مهسوءر وأ مهتاماه ىلع عقت اهبرطو اهحرف ةدشل داكت ىتح عيبرلاب احرفو ابرط ناصغألا

 درفي ةعبرأ اهمظنب رهتشيو ةعيبطلا ىف وأ رمخلا ىف ءاوس وهللا سلاحي ىف رعشلا تاعطقم رثكتو
 نيدلا ردبو « ةمجرتب هصخنسو « مبمت نب نيدلا ريحم مه ةليوط الوصف هتنازخن ىف ىومحلا مه

 نب ىلعو هرصاعم ىومح لا صانرق نب نيدلا ىبحم ىضاقلاو 588٠ ةنس قوتملا ىهذلا ُولْؤل نب فسوي

 : 2 هلوق ىبهذلا لول نبال ىومحلا هدشنأ ام فيرط نمو « 7١5 ةنس قوتملا ىعادولا رفظملا

 اهلجتسن ةضورلا ىلإ ركاب

 اًيحلا هارتعا ًضَعلا ٌّسجزنلاو

 ألا ىلع ححيصف حْوّدلا لبلبو

 ةلومشم  ءاسهّضلا ىبطاعف

 اننيب 2 ىوملا 2ثيداحأ مكاو

 قى  اهرغثف
 افرط ين لاا

 ماسب حبصلا
 مامس كنف

 مإتمت  رووحشلاو ةكب
 3 ءااو ' ٠

 ماون توشاولاف ءاردذدع

 مامن ضورلا للجن ىف

 ذنم رصم اهتعاشا ىتلا ةيروتلاب نونعي اعيمج اوناكو نيروكذملا هئالمز لثم حورلا فيفخ وهو

 ىنعمب ايلا نع لجنلا وهو ايحلا ةملكب ىناثلا تيبلا ىف ىَّرو دقو « ةعساو ةيانع ىمطافلا رصعلا

 برض . ةمتقلا ريفاصعلا نم عون وهو رورحشللو ةحاصفلا هودشو هئانغ لاهل لبلبلل لعجو . رطملا

 نوشاولاو ءارذع وا ركب اهنأب ةروصلا متتساو ةبيط ةدراب وأ ةلومشم ءابهصلا لعجو . ةلباقملا نم

 مالا نع - رهزم رتعّسلا نم برض وهو - مامن ةملكب ريخألا تيبلا ىف ةيروتلا ىلإ داعو . مأون

 : '" صانرق نب نيدلا ىبحم لوقيو . صاخشألا نم قيقحلا

 ا 0 '
 اهرابغا يفقرف 2 ةصور

 تصقر نإ اهمناصغأ ملت ال

 م"؟5 ص ىومحلل بدألا ةنارخح )١(

 قّرولا  هكانغو

 نيب ام م
 نص ردصملا نسفت (8)

 عافتراب ١ اهيف
َّ 

 عامسو بارش

 م
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 : اهئامسأ نم مسا وهو رمخلا نع ىفاصلا درابلا ءاما وهو فقرق ةملكب نيدلا ىبحم ىّرو دقو ظ
 ناصغألا نإ لب « ركسلا هذخأ اهيف مالا نأب ةركسم ارمخخ ةضورلا راهنأ لعج ذإ ةروصلا متتساو

 . ايلاع اودش ماها ودشي نأ بجعالف « تصقرف تركس راهغألا كلت نم تيور ىتلا اهسفن
 وهو « ىعادولا هلثمو ضايرلا ىف ةريثك ةعيدب تاعطقم صانرق نبال هتنازخ ىف ىومحلا دشنأو

 . ةطرفم ةرثك ةيروتلا نم رثكي

 نيينامعلا مايأ لثملابو كيلاملا مايأ لاوط نيّبَح ةعيبطلا فصوو رماللا فصو : ناضرغلا لظيو
 : ")7 ةرجهلل ٠١9٠ ةئس قوتملا ىماشلا ىرشحلا دمحم نب ىلع لوق لثم نم

 حبتسم ءاملظلا جل ىف ٌردبلا»و حرشنم ليللا ٌريمضو اهتاه مق
 حبصلا هركو ىف انل ودبي لبق نم لدسنم ليللا ثباجحو اهب لجع

 حدقلا كحضي ىتح ٌرهدلا كحضيال هب سوبعلا لاط دق رهدلا كحضتساو

 حبطصم مويلا ىف هل نوكي ىّيح قبتغل اموي ىوحلا بيطي الو
 ىف عملت ردبلا ءاوضأو جيتبم « هلوح نم ليللاو رمخلا سأك هلواني نأ ايقاس بطاخم وهو

 اميف هيحانجي حبصلا فرفري نأ لبق هيلع لدسنم ليللا باجحو اهب عرسي نأ هيلإ بلطيو هبناوج
 نأ معزيو « هدي ىف سأكلا كحض اذإ الإ كحضيو هيلع لبقيال رهدلا نإ لوقيو . اراونأ ايندلا
 ىف اهيرش وهو حوبَص اهنم هل نوكي ىتح ىبثعلاب اهبرش وهو اًقوبَغ رمخا برشي نمل بيطيال ىوحل
 . وهللاو ةعيبطلا ءارعش نم رفن دنع فقنو . حابصلا

 قشمدلا 2 ءاوأولا

 ناكو « أشنو اهب دلو « قشمد لهأ نم « ّىشمدلا ءاوأولاب روهشملا ىناسغلا دمحأ نب دمحم وه
 هنأل ءاوأولاب بقل هنأ نم ةميتيلا ىف ىبلاعثلا هاورام كلذ ىلع لدي . بعشلا ةماع نم صخشلا انبا
 ابلج هكاوفلا ىلع ىداني « خيطبلا راد اهنومسي اوناك ايك وأ « ةهكافلا قوسب ايدانم ناك
 ةماع نم اوناك - رمألا بلغأ ىف - مهنأ ءارعشلا نع انثيدح ىف ارارم انركذ دقو . نيرتشملل
 ىفو ةرهاقلا فو دادغب ىف كلذ اناقلي . هيف قوفتلل لب همظنل مهتأيه تاكلم مهل تناكو بعشلا

 ىماس ,.د قيقحتر قشمد ب ىبرعلا ىملعلا عمجا هعبط م00 ةناحعرلا ةحفقن )١(

 . هل هتمدقم عجارو ناهدلا نودمحاو 7٠17/١ ةميتيلا هرعشو ءاواولا ف رظنا ('؟)
 هلئاويدو 60١/7 تايفولا تاوفو ىطفقلل ءارعشلا نم
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 ىه امئاد تناكو « دجاسملاب دقعي ناك ميلعتلا نأ كلذ ممل نّكمو . ىبرعلا ملاعلا نادلب عيمج

 نم ملعتلل نسح دادعتسا هل نم ناكف « نوديري ايك اهنم نولهني ةئشانلل ةحوتفم خويشلا تاقلحو

 ناك امئادو . رعشلا ةياور نم وأ الثم هقفلا نم ديريام نسحب ىتح اهيلع ددرتي لازيام ةماعلا ءانبأ

 ىف ةهكافلا ىلع ىدانملا ءاوأولا جرخت اموحن ىلع ءارعش ريغو ءارعش نوريثك تاقلحلا هذه ىف جرختي

 . قشمد دجاسمب خويشلا تاقلح

 رابخأ ناويدلا ىف سيل اضيأو . دلو ىتم حضويام ءاوأولا ناويد ىف الو انيديأ نيب سيلو

 هنأو « هحدمب اهئاهجوو قشمد ةداس نم افيرش مز هنأ هيفام لكو « هتايح روصت ةيخيرات ثادحأو

 دئاصق ثالثي هحدمو . ءارعشلا نيب همسا ربتشي ذخأف « ارانيد ني رشع هل ةحدم لوأ ىف هاطعأ

 نيسحلا نب دمحأ قيقعلا في رشلا اذه مسا نأ نوركذيو « ةديج ةيرعاش ىلع اهيف لد « ىرخأ

 نإ ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو . قشمدب مههيقن ناكامبرو نيبولعلا فارشأ نم وهف « ىولعلا
 نرقلا نم عبارلا دقعلا ىف بلح هترامإ لوأ ىف ةلودلا فيسب ةلص ىلع ناكو « اًحّدمت اداوج ناك

 ىو . 7864و م8 ىتنس نيب قشمد راز نيح هيلإ ءاوأولا مّدَق ىدلا وه ناك امبرو . ىرجهلا عبارلا

 ذحنا قيقعلاو ةلودلا فيس اياطع نمو . هئارعش نم دع كلذلو « هحيدم ىف دئاصق ثالث هناويد

 رودي هرعش رثكأ لعج امم « ةايحلاب عاتملل ةيوق ةعزن هيف تناكو « هب ابسكتم رعشلل شيعي ءاوأولا

 ىق هلوق لثم اعيمج اهنيب جزميام اريثكو « ةعيبطلا فصوو رمخلاو لزغلا : ةثالث رواحم لوح

 : هناوبيد نم ىلوألا ةديصفلا

 ءايشألا ٌنساحم هيلع ةتمسق  امنأكف هرْسأب لاما زاح
 ثا لس

 0 7 م 1 ءأ م قا
 اس دومع نم طقاست ادرب ىكح بطر ولو نع مسينم

 0 2 1 و لا

 ءابهصلا 20نع هتقير -بونتو هلخس ةرمح  محافتلا نع ىىغت

 ىلنامدب ىعمادم تجّرم دقلف ىنقساو كسأك َران كئاع جزماف

 ءارسلا 2لجاعب 2 مومحلا ىنت 2 ةمادُم ضايرلا رهز ىلع برشاو
 ءاضعألا ىف حورلا ىراجم ىرحت  اهّلحم فيطل نم تراصف تفطل
 اهنأك ةيوئلول نانسأ نع مستبت رمخلا هتيقاسف « هراعشأ ىف هريواصت ةرثكب فورعم ءاوأولاو

 هناك اهقيرو « حافتلا ةرمحك ةرضن اهدحن ةرمحو « ءامسلا ىف دوقع نم تطقاست درب تابح

 لوقيو . ءامدلاب هعمادم تجزتما ايكءاملاب ءارمحلا رمخلا جزمت نأ اهيلإ بلطيو . رمخلا وأ ءابهصلا

 معزيو « لوقي ايكرورسلا بلجت ىتلا رمخلا كلت ةحنارلا ىكذلا ضايرلا رهز ىلع برشا هبحاصل
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 : حارلا فصو قى هلوق نمو . ءاضعألا ىف حورلا ىرحم همسج ىف ىرجت اهنأ

 ببن ضك ألا اننلم  داكت هل اناك موك تنبو

 برط اهّرفتسي امنأك  ْتََجِرُم اذإ اهسأك ىف بعلت
 بهذ اهمموجن ربت متامس  اهجزرمت نيح سأكلا ةَّضْرَع ىف
 فكألا نإو ء بهل ناسل اهنأك ةّراح اهنإ لوقيو « مرَكلا تنب مساب رمخلا نع ثدحتي وهو

 اهبابَح وفطيف ءاملا اهجزامب نيح اهسأك ىف بعلت اهنأ معزيو . اهترارح ةدشل ببتلت داكت همعز ىف
 ءامس همعزب - هيف هبشت اهنإ لوقيو ةحاس وأ ةصّرَع ساكلل لعجيو بارطضالا ضعب برطضتو
 : ةديصق نم لوقيو . بهذ - اهءابح ىأ - اهموحجن ءربتلا تاتف نم ةيضف

 ىناقستام بش نع اًمكو س كلا ىف ءاملا ةحيبذ ىفايقسا
 ىلاث اتوم تومأ نأ اهب لل ام ذإ سمألاب ثتنمأ دق ىننإ

 ىناوغلا دود ىف -تعش اذإ -5  ُرَولا تبنت ىّتلا ةوهقلا ىنقْسا

 ٍناِمُّتلا قئاقش نم اًجَرَس اهنم ليللا ىف كيرت يضاير ىف
 ىناتملا سورط ىلع عومد م القأب باحسلا ىدبأ اهثبتك
 او ءاملا هايقسيال نأ هيبحاص ىلإ بلطيو « احيذ اهبرشل اًدادعإ رمخلاب ءاملا جزم روصتي وهو

 نم هلثمو « ايناث تومب نلو سمألاب هتامأ دّقف هيلع فوخال هنأ معزيو . حوفسملا رمخلا مد هنايقسي
 حعبصتف ةرمخلاب ىفاوغلا دودخ ٍجّرضت رمخلا ىأ ةوهقلا نإ لوقيو . ارارم نوتومي رمخلا ىنمدم
 تا معريو ٠ ناهعنلا قئاقش مس ةفورعملا دورولا اليل اهب رينت ضاير ىف اهيستحم هنإ لوقيو « درولاك

 تلاحتسا ىتلا قاشعلا عومد ىه ةبيرغ رباحم نم دمتست مالقأب قئاقشلا كلت تبتك باحسلا ىديا
 هرعش ىف ءاوأولا ىنعي امنادو . ضايرلا وأ ىناغلا فحص ىه « سورط ىلع تنوُد دقو ايناق امد
 : روهشملا هتبب كلذ ىلع ةلدألا ريكأ نمو . ةليخألاو ريواصتلاب

 دَرَبلاب يباّنعلا ىلع تَضَعو اَدْرَو | اََقَسو جر نم اًولْول ترطمأف

 < ناسنالل دّربلاو عباصألل ٍباّنعلاو دخلل درولاو نيعلل سجرنلاو عمدلل ؤلؤللا راعتسا دقف

 ىنب دقو ١ هدنع اهب نوبجعي أوناك هي رصاعم نأ ريغ « دجو نع الضف « اًروعش لمحت ال روص ىهو
 سشع ىف ايندلا حراب هنأ تايفولا تاوف بحاص ركذو . ةيناثلا هتماقم هسفن تببلا اذه ىلع ىريرحلا
 . نيعبسلا ةملك نع ةفحصم نيعستلا ةملك نأ دكأو « ةئامتالثو نيعستلا



 رق

 ىومحلا ميس )١( با

 ثلاث ناك » : داعلا لوقيو « ةامب أشنو دلو « ىومدلا ىخونتلا مِيَسَق نب رِضَخلا نب مام وه

 عّذح) ابش لفو ( هرمع هن احن هنكل « 0 رعش امهرعش قافو .. (همجرد ىلإ غلب رينم نباو ىلا رسيفلا

 لوقي داعلاو . « ةئامسمحخو نيعبرأو فين ةنس ىف كلذو « هباعشب ( توملا ) بوعش لحو « هبابش
 هتبهوم نأ ودبي امك ىرجه لا ,سداسلا نرقلا نم لوألا دقعلا ودعيال هداليم نأ ودبيو اباش ىفوت هنإ

 ىلإ علطتو « ةمح بحاص حدف هرعشب بسكتلا ىلإ دمعام ناعرسو « ةركبم تجضن ةيرعشلا

 نيدلا داع ناكو « بيلصلا ةسسح دض هرعشب مهسي نأ هبجاو نم سحاو ءارعشلا نيب ةرهشلا
 ةنس فيثك شيج هعمو ةينيطنطسقلا نم مورلا كلم جرخ نأ ثدحو . مهتلزانم ىف ذخأ دق ىكلز

 ناطلس هبحاص ثاغتساف ةأح نم برقلاب رزيش نصح رصاحو ةغازب ىلع ىوتساو ماشلا وزغل هال

 ىكنز منْعَف « باحسنالا ىلإ مورلا كلم رطضاو « هركاسع ىف هيلإ عرسأف ىكنزب ذقنم نبا
 ىفو ءارعشلا ةحدمو ؛ نصحلل هراصح تاللاو هقيناحم ىوس ةريثك منانغ هشيج نم هرك اسعو

 ؤ : هلوش اهلهتسأ ةعئار ةديصقب ميسق نبا مهتمدقم

 ميقتستو باعصلا كل لذت ميظعلا تثللملا اهبأ كمزعب

 رصاح 814 ماع قو « راطم لك هتديصق تراطو  هبابش ناعير ىف كئيح مسق نبا ناكو

 قو . هتعاط ق قشمد لوخد مهشيج دئاقو نيكتفط ءانبأ ةلود ربدم ْرْنَأ هل نلعأو « قشمد ىكنز

 هأر ةنإف ةدم اهب لظ هنأ ودبيو ىكنز نيدلا داع حدمبو قشم . د ىلع مسق نبا دفي ءانثألا هله

 ناكو : ىروب نب دمحم نب قبأ ةلود ريدم دن مدمي هناف اضياو « ارارم رينم نبا اهرعاش حراطي

 « هحدمو مسق نبا هب لصتاف . رثآ مهتلود ىلع متاقلاو نيكتغط ةرسأ اهب لظت نأ ىضترا دق 5

 ةنسب ىناهبصألا داعلا اهخرأ ةحدم هيف هلو « ىكنز هلبق نم هيلع اهغبسأ اك زئاوجلا هيلع ٌخبسأو

 ه8 ةنس اهّرلا ىلع ىلوتسا نيح ةصاخو هحدمب ىكنزب الصتم لظ هنأ ىف باترنالو . 5

 نم اهب نم عم قافتالاب اهيلإ اهّيلا بحاص نيلسوج عجر 04١ ةنس :ىكنز ىفوت نأ درجمو
 . ةيناث اهرلا نيدلا رون حتتفاو . نيلسوج برهف « هركسع ىف نيدلا رون هيلإ عرسأو ء نمرألا

 ) )1١ةماش ىبأل ( ماشلا مسق ) ةديرخملا هرعشو مسق نبا ف رظنا ١/9
 ١/ 4لصاو نبال بوركلا جرفمو ١/ 81نيتضورلاو



 ف

 داعلا لوقيو ةنسلا سفن ىف اعيرس رعاشلا ىفوتو . ةعئار ةديصقب نيبملا حتفلا اذهب ميسق نبا هأتهو

 . اياش تام هنإ : ىنابصألا

 لوح رودت ىهو « ةريثك تاراتخم هنم فطتقاو هرعش ناويد هتديرخ ق داعلا ضرعتسا دقو

 هبحص ضعب وعديل هنإو « نوحمناو وهللا ىف قرغي ناك هنأ ودبيو « رمخْلاو ةعيبطلا فصوو لزغلا

 : هلوق لثمب اهنم فرتقي امف هتكراشل

 رادملا سأكلاب مهلا كنع يطناف  راذعلا عولخم ةتحبصأ ام ٌرْيَح

 راعتسملا بابشلا مايأ  ٌلظ ىف  ةذللا بتل طنب
 ىراع راعلا سابل نم ىنارت نآ  هرذحت  ىذلا اعلا امنإ

 "7 راقعو باضَر تاساك 2 هرمع ىضقت نم كيعسو

 راتتساو كاتباو يببارتغاو ا ارتقأو فاتغأو حابطصا ف

 نيب راع نم كلذ هيلع هرب . هبا ريغ , ةمرخا رمخللا برشي هنأب - ىتحيالو - حّرصي وهو

 احابطصا وأ ءاسمو احابص ابيلع نئكعب كلذل وهو « هتداعسو هتءانه ابف دحي ذإ ء هباحصأ

 اهبرشي وهو « قشمد ريغو قشمد ىف ابرتغمو ةأح هتدلب ىف اًراق اهيلع فكعيو « لوقي ايك اقابتغاو
 . ةيناث ةيرمخخ ىف هلوق نمو . هتامرح اكبتنم هبر نايصعب ارهاحمو ايراوتم

 ىنامألا الك _اكرذُت  ىلنانقلا َسمش اركاب
 ا رع 3 . .

 تامزلا مغر ىلع شن ديعلا ةذل قى  ادحو
 رزق هَ ل ع 3 ب
 0 ناح نم اصيق 3 نملا اهسسلا ةوهف

 ناوحقألا روخت مثل حى سس درولا دودخك

 نانعلا ععولخم مب 2دادصأ نأ ةيْعَبلا امنإ ع م جب رق

 اصيمت تسل امنأكو ءاملب تجزم اذإ « ةليمج روصب اهروصيو « رمخلاب عاتملا ىلإ وعدي وهو
 . ةيدرو دودخ اهولعت ضيبألا ناوحقألا نم روغئب اهبيبالتب ذخأ ءاملاو اهترمح ى اهروصيو . يول
 ايكو أ - هنانع علخ ىف ارداس لظي نأ هيغبيام لكف ؛ هيرل هنايصع ةيلات تايبأ ىف نلعي نأ ثبليالو

 دوعلا ىناثم حيبستل سأكلا ةلبق ىف ادجاس اكتبتم هراذع علخ ىف - ةقباسلا ةعوطقملا ىف لاق

 ولولا : ناملا (؟) .رمثللا : راقعلا . قيرلا : باضرلا )١(
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 . ةقراملا ةعيلجلا ةكتممملا ساون ىنأ تابرمخ نم اروص وأ ةروص انل كيعت هناكو , هراتواو

 نم اهرامعو اهراهزأو اهراجشأو ةعيبطلا فصو قى راعشا هتايلزغو هنوحم بناجب ميسف نبالو
 : ةنامر نصب هلوق كلذ

 اديمت نأ اهّلقُب اهعني ن  وصُقلا تائب نم ةرمحمو َ لا ٌ
 ادوهتلا ىكحتو دودخلا كقوفت  اهتْسسَد ىف  جاتلا ةسكنم © : 2 ق

 َء رم

 ادوقع قيفاع نم هب ناك عسب نع رتفتف ضف
 رق ٠ رق 2# ا سف 0 ع دي 7 ِ ى'

 : #ع معا ا : ّ ُِس ثا َ

 ىف ىلدتتو لدهنت امنال عيدب ريوصت اهردص وا اهلسد ىف جاتلا ةسكنم اهناب ةنامرلل هريوصتو
 هام 2000 ا 000

 تابحلا كلتب لمحت اهناكو « قيقع نم ادوقع اهتابح روصتيو . اهراون ةيقب اهردص ىلعواهصغ
 ناك هنأ انب رمو « اًديحم اًرعاش ميسق نبا ناكو . ادودخ لبقت اروغث ءاضيب طويخ نم اهب طيحامو
 ّ ىعيشلا ت رعش نم اتاسأ هل اندشنأو عيشتي

 ىلع رعشلا لاسو « اهبأشنو قشمدب دلو ء مت نباب فورعملا بوقعي نب دمحم نيدلا ريح وه
 دمحم نيدلا فيس روصنملا كلملا اهحاص شيج ى لمعو ةاهح ةنيدم ىلا لقتناو هناسل
 هرتعش 2 هنل اسنو همالقإ روصنو 6 هتعاحجشو هتوتمب كيم اساسحإ َ ايدنح ( هك 0)

 : الئاق

 ٌقْرْرَأ امإو اهب تومأ امإ 2 ىتجهُّمب بورحلا ىف رطاخأ ىنْعَ
 قرزألا ثانسلا ٌرمحا اذإ الإ اًضيبأ ههارأ ال ىشيع داوسف 6 را يس يبا ع 5

 ىف وه » : تايفولا تاوف بحاص لوقيو . هب صاصتخا هل حبصأو روصنملا كلملا هنم هبرقو
 فيطللا قوذلاو ىناعملا ةحص ىو « ةيآ ( ءارعشلا نم ) نيرخأتملا ءالضغ هاناع ىذلا نيمضتلا

 مظانلا ناك ىّتح . ناث ىبعم ىلإ هظافلأب هلقني و ةبيكرت لحيو لوألا ىيعملا ذاب هنأ , ةياع

 ةروصم ةرهاقلا ةعماج ةيتكم قو "51/48 ةرهازلا موجنلاو تايفولا تاوف هرعشو مي نب نيدلا ريحم ىف رظنا )١(

 ةقرو 47 ىف ىدفصلا طخم هناويد نم تاراتخغ مل"ه - 8١9 ص ىومحلل بدألا ةنازخو هبه/؟
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 : لاق ىتح كلذ نم رثكأ دقو ىناثلا ىنعملا هب دارا .امنإ « لوألا

 ىريط نيمضتلا نع ٌرجزأ مل هارأ ناويد لك  ملاطأ

 ىرْيَغ رعيش نم هفِصن ىرعِشض  ىَنْعَم هيف تيب لك ُنّمْضَأ

 عيدب قالخألا ميرك اعوبطم اعاجش امشتح ايدنج ناك» هيف تاوفلا بحاص اضيأ لوقيو
 . (« نيدودعملا ءارعشلا نم ناك» : ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو « ليختلا فيطل هقيقر مظنلا

 . ةرجهلل 584 ةنس تناكف هتافو امآأ « هدلوم خيرات فرعنالو

 ف ىرابيالو « رمنلاو ةعيبطلاو لزغلا ىف ةفيرطلا تاعطقملا باحصأ نم مع نب نيدلا ريجمو

 تاليلعتلاو حورلا ةفخو فرظلا عم « هتاعطقم ى تايروتلا دشحو ةليخألاو روصلا راكتبا

 : اهوح نم ةعيبطلاو ةيقاسلا ىف هلوق كلذ نم « هراعشأ نم ةلثمأ ضعب فنطتقنو « ةنسحلا

 رودي كاذو ىكبي اذ حبصأف اهلم عاض دق ضورلا ميسن نأك

 ىنعمو « راهزألا نع ميسنلا.اهلمحي ىلا ةبيطلا ةحتارلا عوطس ىنعم : .ناينعم « عاض » ةملكلو

 : ءامسلاو ضرألا نيب ارخافم لوقيو . ىناثلا ىنعملا

 حضَو نيح ردبلاو تغرب ذإ سمشلاب 2هتجح ضرألا لم قفألا َلعاجاب

 ه رم اى ,0/6 :٠ َ م 7 . ف ِ , 0 ه كي

 حرق سوق ضرالا ىف ىرت نصغ لك ف هليز وحلا قى 2 : لقت الو

 ضرألا ىف نإ الئاق اهيف رمقلاو سمشلا غوزب ةجحب ضرألا ىلع ءامسلا ىلعي نم ضراعي وهف

 لامي جتحت ال : ءامسلا بحاصل لوقيو . انسح رثكأو لمجأ تايتفلاو ءاسنلا نم اراقأو اسومش

 . ةّجرأ ةرمضن حرف ساوقأ نم ىصحي الام لمحت ةعيبطلا ىف ضايرلا ناصغأف ءحزق سوق

 : لوقيو

 اليفطت اهناوأ لبق كفاو ةدرو ةقيدحلا نم كيلإ تقبس

 اليبقت بلاطك  كيلإ  اهّمق  تعّمجف كلئأر ذإ كمللب ْتعمط
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 اذه حتفتت نأ لبق اهعمجت للعي ةلعج ام ءاهمك ىف لازنال ىهو اهحدتفت ءدب قف ةدرو ىهو

 ةروعال فىصو 1 لوقبو . تايفولا تاوف .بحاص لاق أيك هلم ىفطل لع لادلا عيدبلا ليلعتلا

 : ةيقاس وأ

 2 ه

 ءاكبو  ةناب هيلع >تحان اهبلق اهنم عاض ا ذم  ةروعان
 ءالا ىف اهتويع ريد تلعج اذ  لجالف  هئاقلب تللعتو رت را َه ى 0 َ ُ م

 . اهنم عاض ىذلا اهبلق نع اثحب ىوبهت امئإو « هب دوعصلاو ءاملل ابلط ةغراف ىوهت ال اهسيداوقف
 : لوقيو . هيلع ءاكبو انينأ ةنيزحلا اهنوحل لعجو

 قاض لظ تحن اهنم ييقأو  اهرهزو ضايرلا ىلإ ليمأال مل
 قاص بلقب 2 ىلاقلي 2 هءاملاو مساب 2 رغثب 2 ىلاقلي نصغلاو

 ريت *

 سح ةقدو ةقر نيتيبلا ىفو « اريثكر غثلاب هنوهبشي ءارعشلاو حتفتملا ناوحقألا وه مسابلا رغشلاو

 : هلوق ىف ايك لزغلاب ةعيبلعلا طلخم .دقو .حور ةمخو

 نم لح لبقأ نأ ليبسلا فيك سرحلا لويع تمان دقو ىَوْهأ |(

 سجررلا نويع اهزِمْغَتِو ادسح نوح ىبموت روثنملا ”باصأو

 سجزلل ءارعشلا هيبشتو « عباصألاب ميمت نبا ههيش « هناقيس ىلعأ ىف وهزي ىكذ رهز روثنملاو

 لوقيو . هتبحاص نم بارتقالا عيطتسي ال ذإ « ليلعتلا اذه ىف اعيمج |اهلغتسا دقو . يدق نويعلاب

 : ابعادم رمتللا ق

 ريثت ا يىلقع ى  هءابهص هظحلب رادأ نمل هادفلا ىحور

 روسكم اهؤوانإو ةلومشم هطحلب نوصي ىلأ هل بجعاف

 ءاملب رمخلا نم هيفام رسك امإو « همطحنو همشبت ىبعع ءانإلا رسك نم امإ « روسكم » ةملكو

 : رمألا ىف اضيأ لوقيو . تيبلا ىف دارملا ىنعملا وهو « هتروثو اهاّيمح رسك وهو
 1 ٠ 2 2 م

 مرهلا دي نم ىبابش لست اًحار اهيهايغ ىف ىّقْسَأ تب ليلو
 ملظلا سجرن ىعرت حبصلا ٍةلاَّرَغ ىلإ ترظن ىّبح اهبرشأ تلزام

ٍ 



 د

 له ىردنالو « مسق نبا لثم اًمجام نكي ملو . موجنلا مظلا سجرنبو سمشلا ةلازغلاب ديريو

 هلوق ضايرلا ىف هفئارط نمو . افرظت امهنمدمل ةاكاحم اهبف مظني ناك وأ اقح رمخلا برشي ناك

 ناحْرَق هبرقب وهف ضورلل همودقب ةلامر ٌويسنلا ثعب
 ناصغألا هل ةتلام اهنومضم وولشب راّرلا أرق ام بيطلو

 ودش عامسل ناصغألا ليم ىلام حضاوو . ةريثكلا هنوحلب ربتشي توصلا نسح رئاط : رازهلاو

 ةزه نم سفنلا ىف ثدحيامو رصنعلا اذه ىلع موقت ممت تاعوطقم لكو « ةأجافملا رصنع نم رازملا

 هنازخلاو تاوفلا ايحاص اهنم دشنأ دقو « هدنع ةريثكلا تاجافملا هذه لثم عامسل رورسلاو حايترالا

 . ةريثك عئادب

 ةرجهلل ١١48 ةنس قشمد ىف دلو « بيقنلا نباب بقلملا ىنيسحلا دمحم نب نمحرلا دبع وه

 ةفاضاالاب همايأ خويش ىلإ فلتخاو « ميركلا نآرقلا ظفحف « هتيبرتب ىنُعو « فيرشلا بيقثلا هيبأل

 فصو ىلإ اهب هجناو « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو . ثيدحلاو ةغللا نم نقلب ناك امو هيبأ ىلإ

 كلذلو « هب بسكت ىلإ ةجاح ىف نكي ملو « حيدملاب مالإلا عم لزغلاو سنألا سلاجمو ةعيبطلا

 رهوجلا امثإ « روشنلا هناويد ىف رهوجلا تسيل ىهو « تايناوخإلا باب ىف هحئادم دعت نأ نكمب
 . ةنتافلا ةعيبطلا لالخ نم حارلا فصوو تايقشمدلا لاميو اهتاهزنتمو ةيقشمدلا ةعيبطلاب هتنتف

 وهو ء ربل ىلع لطم ضور فصو وأ «رهّزوأ ( ناسح) رْهُز هيبشت هل هركذأ امو ىبنا لوقيو

 هلو . ( هتركف حورتم قشمد نأل وأ « هترطف ىف ىزيرغ ليمل امأ كلذو « نيعونلا نيذبب ّىرغأ نم

 ةنس هرمع نم نيثالثلاو ةثلاثلا ىف ىفوت دقف . هبل بلخت تناك ىلا نتافملا هذه نيب رهدلا هب لطي

 : هيتفاح ىلع ضورو رب ق هلوق نمو . ةرجهلل ١

 رك ذا مراصلا ٌدَح دمغلا نم ادصن يك لالظلا كيتام اًدصَن هلا

 7 0 را . ه 7 : م ا 5م مط 6

 ربج نمو طير نم بئاحسلا اهيف <تقرام هيطش ى شرفي ررهزلاو

 هسقللا (') نبا

 م 7 , رق مَ ّ . ا م ص

 ("' روصلا نسحا اهالح نم انل ولحي اهجربز كفنيال ىشولا ةعيبر

 . ناويدلل مدرم 2 مه“ /+ رثألاةسالع هرعشو بيقنلا نبا ىف رظنا )١(
 .رهوجلا وأ ىشولا نم ةيلحلا : جربزلا (؟) ىملعلا عملا عبط ) هناويدو 4/7 ةناحبرلا ةحفنو

 ليلخو ىدنجلا دمحأ ىتمدقم رظناو ( قشمد ىف ىبرعلا



 "اا

 رهخلا بيقنلا نبا لعج دقو . اهئاعمل ةدشل فويسلاب لوادحلاو ةقيضلا راهنألا ءارعشلا هبشيو

 ع. هلوح نم راجشألا لالظب ادصن وهو ؛ اهداغأ ادصتف ىه امأ ( فويسلا أدصت يك ادصن

 ةططخم تاءالم وأ ربِحو طْيَر نم بئاحسلا اههيف تشقن وأ تقرام هيطش ىف شرفي رهزلاو

 .. روصلا لمجأ اهرهاوجو ةعيبطلا ىلِح نم ولحي هشقنو هجربز لازيال ىعيبر ىشو تاذ ةيريرحو

 : الئاق قشمد تاهزنتم ضعب ق هسنأ سل احم نم اسلجم رك ذيو

 جبتبم ضايرلا ةهجوو هيف نب نوصخلا تفح سلجمو

 جرألا اهميست ىمادُتلا قوف اهب فري ااهقاروأ نأك
 جلتخت 0 تاصقارلا بكانم اهب لازتال رزألا نم ٌرِضْخ

 رزأ اهناك- ىمادنلا قوف اهميسن فري نيح -- ناصغالا قاروأ لعجي ذإ « ةعيدب ةروص ىهو

 ردب ىف لوقيو . اهيف امنارودو اهصقر ءانثأ ىف ةكرحتملا ةجلتخملا تاصقارلا بك انم لِظُت ناليش وأ

 : ناصغأ لالخ نم بجتحيو حولب
 لش < <لشسس ا جا رق 2-5 را َّ ية رع و 8 7 تك

 بجحيو حولي للخ نم ردبلاو ابصلا  اهينثي 2ناصغالا ماك

 بعلي ايف جوملو ةجل ىف اهرعش تحرأو تماع دق مئانسح

 ةيخخرم ةجل ىف ءانسحك راجشألا لالخ نم بيغيو رهظي وهو ردبلاف ؛ ةعيدب اضيأ ةروصلاو

 فصوب ىرغم ناكو . ةرحاسلا ةعيبطلا ءاضف ىف بعلي اهوح نم اهئاوضأ جومو اهرعش بئاوذ

 ظ : هلوقك ةرمحم ةبرشم ءاضيبو ءارمحو ءاضيب اهفصي « لفنرقلا ةرهز

 ءام تاحفص ىلع مد َقيَمَع 2 ىكحي ضورلا ىف لْفنَرَ رهزو

 ءاسلا رن ةهتجوب كايف ىضغأف ىوهأ نم تانجو ىأر 5

 براقو هينيع ىضغأف « هتبحاص تانجو ىأر نيح هئم رفخو ءايح وه امنإ لفنرقلا رارمحاف

 ناسل هب ضراعام اهنم ةفلتخم تاحشوم نوحنو وهللاو ةعيبطلا رعش ءارو هلو . ءايحتسا هنوفج نب
 فلأتت ىرود رعش اضيأ هلو . ( ىضض ثيغلا اذإ ثيغلا كداج ) : هتحشوم ىف بيطنخلا نب نيدلا

 ليخعتي ناك هنأ نم ىبحا هلوقيام اقحو « اعراب ارعاش ناك بير نودبو . نيتي نيتيب هنم ةموظنملا

 . ( ةبيجعلا هيباشتلا ىف ةعيدبلا ةديعبلا تالضختلا
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 ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ةيدوهبلا ةنايدلا : نيتنايد طبهم ناك اهبو « فشقتو كسنو ةدابع راد ميدق نم ماشلا

 مهلابقإو ىويندلا عاتملل مهضفرو نيلوألا اهك اسنل ضارعتسا لوألا لصفلا ىف انب رمو « ةيحيسملاو

 عاشو ةريدألا اهبيف تعاش ةيححيسملا ق ةنيهرلا ماظن ماق نيحو . هرخخآلا باوث نم هللا دنع ام ىلع

 ةباحصلا داهز نم نوريثك اهزنيو ةدهازلا هعلاعت اهيف عيشتو « مالسإلا ءاوضأ اهمعتو . كسنلا اهف

 حبصت امك « ةدابعلا تاحاس نم ىربك ةحاس حبصتو « ىوقتلا اهيف عيشتو كلاسنلا مهئايقتأو
 فارطأل انضرع « ةريثك ةبقت ةدهاز تايلك مهتنسلأ ىلع رياطنتو , ةمألا ءاحلص نم نيريثكل ةءابم

 ف اناقليو ٠ نييماشلا ءارعشلاو رعشلا ىف هادص كلذ دجب ١ نأ ىعيبطو « عضوملا اذه ريغ ىف اهنم

 ٠ سارف ىبأ لوقك هيف نومظني هدعب ءارعشل لظيو « دهزلل باب مامت ىبأ ناويد

 ىوغ نم هع نع ملمبو ىلا َلْهَأ توما ْعَدْرَي . ام
 ىدملا بيرق 2عيرس هيلإ  ماحلاو انمآ اًيهال ايف
 ادع مهلم كنأ تئَّقيت روُبقلا لهأب ةتررمام اذإ

 ىضم دق ام ريغ لمعال» هلإلا وْفَع ريغ لمأ الف

 ىلإ هدريو هّيغ نع ىوَعلا عدرب نأ ريدجل هنإو ناسنإلل ظعاو ري توملا : لوقي سارف وبأو

 « هب لزني نأ كشوي توم نم هرظتنيام لوه ىف ركفي الو هسفن ىلع نمآ وال نم بجعيو ؛ هدشر

 موي نم ذخايو ةقبوم لك نع فكي نأ هب ئرحف هبر وفع ىوس هل لمأ الو « هسمر ىلإ ريطب ادغو

 ىح لك ةيابن توملاو ةايحلا ىف ريكفتلا ءالعلا وبأ قمعتبو . بيرقل هنإو « هتامم مويل هتايح
 : 29 دشنبو

 اهربق ضرألا ىف قاض نإ اهب ضفيكف نطوم لك ىف ّبْحَرْلا ىَرْهَت سْفّلا ىه
 اهريغ برا نطاب ىف ْتَقّرِم دقو  نعاظ سبالملا ٌرضخ ىجَترَي لهو
 اههربس ةيربلا ف سأ لك ىصع احئارج سوفنلا ىف تقلأ او

 هربت ةناغب ٌرثكي وأ ٌرّدلا نم' اهظح“ َبيِدْنَرَس ميلف توقلا ّى

 )١( ناويدلا ١/ 1ةسورحملا ةعبطم عبط ) تايموزللا (؟) ( ١/1١7"
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 قيضلا ربقلا ىلإ ةعساولا ةبحرلا ايندلل قرافم دبال هنأو هريصم ناسنالا ءامأ عضي ءالعلا ربأو

 ربق ىلإ هايند نع لحار نعاظ اهسبلي بايثلا رضخم ةايحلا عاتم لك نع ىنكي ناك امبرو . ملظملا

 ثدحتو ميمصلا ىف سوفنلا بيصت بئاون كلت لوقيو . اقيزمت قّرتو بايثلا هذه هيف ٌربغت شحوم

 تابيط ىف ركفيال هنأ ركذيو « بيبط لك ىلع اهروغ ةفرعمو اهربس ىصعتسي ةقيمع احارج اهيف

 نآلا ىمست اكوأ - بيدنرس ئلتقلو « هقمر دسي امو هتوقب عناق وه ذإ « هرطاخم رمتالو ةايحلا

 . ىلوق ىسحف « نولوقي (ىكربتلا ايقيرفإ ىبرغ ىف ةناغب رثكيلو رردلا نم اهملآل صواغمب - ناليس

 هناويد نأ اضيأ انب رمو .نيتلاو سدعلاب ايفتكم « اهميعنو ايندلا ىف ادهاز ناك هنأ انب رمو

 ى لاق اى لئازلا اهعاتمو ايندلا نم ريذحتلاو هللا ديجمت ىلع هانب دقو « نيدلحم ىف تايموزللا

 ٠ حافلا تانس نبا لوقيو . هتمدقم

 سفانم ءاطحلا 5 واع ًٍُس نم هر ذعو ميدقلا هللا رفغتسا

 سئابلا فيعضلل كتوقب حّمساو هعينَص عيضيال اليمج لععفاو

 سلاخلا نامزلا فك ىىتتال 2 ةمعن ةعانقلا شيع يىفف عنقاو

 سفان مراكملا لذَب ىو ْلضان ىَقّقاإف َتلعف نإو ٌنرخفتال

 ليمجا لعفب ىصويو « لئازلا اهعاتمو ايندلا ماطح ىف سفانم واغ لكرش نم هللا رفغتسي وهو

 فاخيال اهعم ناسنوللا نأل ةمعن اهنإ لوقيو ةعانقلاب اضيأ ىصويو . ريقفلا سئابلل توقلاب دبلا ّدمو

 . دماحناو مراكملا ىف الإ سفانيالو ىتتلاب الإ رختفي ال نأ هيصويو « نمزلا هنم هسلتخم ءىش لع

 : ' ةديرخلا ءارعش نم ىباحلا قراط نب نسحلا لوقيو

 لقتنم ريغ هلع كنأب اًظ اه
 لجو ىلع ىرخألا ىف ُكششال تنأو اهب ترفظ ايندلا ال كسفن تبعتأ

 لصتم ريغ هيف ,كميعن راد نم ةرامعلاب ىلوأ ةماقالا ٌراد

 حلاص الإ كيِجْنُي سيلف هب ةاجنلا وجرتام كسفنل لّمعاف

 ىلا ةيقيقحلا ةماقإللا راد ةرخالا نايسن عم اهيف براملا قيقحت ىلع لمعلاو ايندلا ىف دٌّهزي وهو
 حلاص لمعو ىوقت نم عيطتسيام لك امل مدقي نأب ردجألا امح ىهو « ناسنإلا ال لمعي نأ ىغبني

 . هبر ناوضرب زوفي ىبح

 ءاقبال عاتف راد ترمع -

 )١( هال ص ناويدلا ١( هرم !*؟ ( ماشلا مسق ) ةديرخلا ١
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 . "”ةرجهلل 7175 ةنس قوتملا ىعفاشلا هيقفلا ىوونلا مامإلا لوقيو

 نغلا لصأ ةعانقلا تثاددجو

 مهرد ظلب نغ 2تشعو

 كستمم  اطايذأاب 2ترصف

 ىناري اذالو
 ل ع 8 كك ع

 كلملا هبش سانلا ىلع رما

 كمهتنم هب

 نم دحأأ الف « ةعانقلاو ىوقتلا ىلع اًرباثم ادهاز اعرو امامإ ىوونلا نيدلا ىبحم ناكو

 امنإ هكايبناف « اكمهنم هب الوغشم هاري دحأ الو « ةجاح ايلاط هباب ىلع هاري - لوقي امك ماكحلا
 اذخآ ىوبنلا ثيدحلاو هقفلا سيردتو مهنيد رومأ ف سانلا ىوتفو كسنلاو دجبنلاو ةدابعلا ف وه
 ةربقم ضرألا نإ : هتمجرت ترم ىذلا ىبابلا فطصم لوقيو .ديدشلا فشقتلاب هتايح ىف هسفن
 . الئاق هلايخ ىف دعبي هنإ لب « نيعاو ريغ انمادقأ اهوطت قربك

 0 ع سوردلا نع انينغ لف
 را َ

 ٍناسل ريغب ىلتت تاظع نم
 اهاشغ لاز نويعلا

 دحن فلا ةدرو لك قو لب

 ى اه_ هسا جا

 انيلع 2 ىلل
 مالقأ الب تطحخ روطسو

 () ماه قوف ٍصّمخأ لك تار

 ماوق لأ سيكي بيصقو

 . هيلع مدقملا ريصملا اذه ىف ركفي نأ ناسنإلاب ىرحو « توملا عيمجلل ريصملاو ةريصق ةايحلاف
 ؛ مهنم ولخيال ناكم ىأ نأكل ىتح « بارتلا مهلهأ مهاراوو اوتام نييالملا تاثم لب نييالم مكو
 تلازول ىلابلا لوقيو . ناكم لك فو ةعقب لك ىف نوثبنم مهف « انمادقاب مهؤطن انناكل ىتحو
 نم تبانلا درولا نأ انلاطو ء اسوعر اطت امادقأ - ىرئام لوهلابو -انيأرل اننيعأ نع ةواشغلا
 دمتسي لاتخلا سئاملا فيهألا ناصغألا بيضق لثملبو . دخ فلأ نم هترمح دمتسي ضرالا
 . ءالعلا ىلأ لوق ىنعملا اذه ىف روهشملا نأ ىبما ظحاليو . دق فلأ نم هلايتخا

 نس
 تك يع

 ىلع لا مدأ 0 أم ع طولا بقحخ

 م. ( ىلاحلا ىبسيع ةعبط ) لوكشكلا )١(

 داسجألا هذه نم الإ ضرأ

 : صمخألا 0



 ب

 : رايهم لوقو

 دودحخنو ىَرَلا ىف ٌةابج ٌسادُت عإف ىطملا فافْخأب اَدْيَوُر

 : ىبنتملا لوق هلك اذه عزنم نأ ىبحنلا فيضيو « اعيمج نيتيبلا ىنعم ىلإ رظن ىلابلا نأكو

 ىلاوألا ماه ىلع انرحخاوأ 2 ىىشميو اًضْعَب انضْعَب نفي

 فو « قيقد ىبابلا ىتيب ىنعم نأ لوقي لب « كلذب ىبحما ىئتكيالو . لئاوألا : ىلاوألاو

ك ءايشأ هعون نم ةيسرافلاب مايا رمع تايعابر
 ىيعملا اذه لمحت ةيعابر هل مجرل هنأ ركذبو . ةريث

 : ةروصلا هذه ىلع

 دشرتسملا ةياده كلتو ربع انلبق نم ىيضم نمب رابتعالا ىف

 دَحلي مل اهتارَث ريغب تْيَم لهو اممأ انوابرت ةتوط مكلف

 درَحلا نويع مهءامد تكفس ةرسأ مد اهَقِيِقش نأك ىتح

 درولا ٍدودخلا تانجو ُناليخ هنأك ّيدنل ضورلا ٌجيسْفَنَيو

 جسفنبلاو « قاشعلا ءامد نم تاليمحلا نويع هتكفس امم دمتسي ىناقلا رمحألا قيقشلاف

 . لايخللاو روصتلا ىف دعب كلذ لكو . نيتانجو ناليخ نم دمتس متاَقلا رمحألا

 ىلإ برقأ - لوألا لصفلا ىف انب رم امك كلاسن ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم دهزلا ى قفاري ناكو

 . اهنومؤي كاسنلل ىربك ةحاس ماشلا تناكو « ءالحلا نبا مهتمدقم ىف داهزلا ىلإ مهنم ةفوصتملا

 ةراكب ةيكاطنأو نانبل لابج تربتشاو .رصمو ناريإو قارعلا نم ةيلاتلا نورقلاو نرقلا اذه لاوط

 . ماشلا دالب نم اهريغو اهلابجو قشمد ىلإ كلذ دتماو « ةدابعلاو كسنلل اهب نوهيقي اوناك نم

 رصنوبأ هبتك اب ةوقب ءىضتسي ذخأ هنأو 448 ةنس اهم ىلازغلا لوزن لوألا لصفلا ىف انركذو

 ؛ ةفوصتملا نم ةقيقحلا لهأو ءاهقفلا نم ةعيرشلا لهأ نيب :ب لصولا ىف ىريشقلاو جارسلا

 كلذبو . لفاونلاو ضئئارفلا ءادأ نودب فوصت الو ةريرسلا قدصو بلقلا لمع نودب ةعب رش الف

 ةلمح لوزن امعد اهدازو . امهنيب ةينيدلا طباورلا مكحأو نيتعالا نيب لصفت تناك ىنلا ةملثلا دس

 تاهاقناخلا ءانب نم نورثكي ةيقوجلسلا ةلودلل نيعباتلا قشمد ماكح لعج ام ماشلا رايدب بيلصلا

 | عستا دقل لب « هتضبق ىف ماشلا تحبصأ نيح نيدلا رون كلذ ىف مهعبتو . ةفوصتملل تاطابرلاو

 هئافلخو نيدلا حالص دهع ىف ةلصتم ةيانعلا هذه تلظو . مهيلع تاقفنلا دصرو مهب ةيانعلا ىف
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 . امظع اراهدزا فوصتلل حاتأ امم كيلالاو نييبوب الا

 هيفو « بعشلا ريهاج هعبتت تناك ىنس رايت : ناريبك نارايت فوصتلا ىف رهظي ذخأ دق ناكو
 ىف كلذ انروصام وحن ىلع ةيعافرلاو ةيرداقلا ناتقيرطلا اهمهأ نم « ةددعتم ةيفوص قرط تسسأت

 ملو « هللاب داحمالاو لولخلا راكفأ ىلع موقي ىسلف رايت رايتلا اذه بناجب ناكو . عضوملا اذه ريغ
 هل انمجرت ىذلا ىدرو رهسلا ىحي ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف هلكم دقو « لوألا رايتلا ةيبعش هل نكت
 أشن ىذلا ىبرع نب نيدلا ىبم عباسلا نرقلا ىف رايتلا اذه لكمو . هراعشأ ضعب اندشنأو ناريإ ف

 نم ةريثك بتك هلو « قشمد ىف هاصع قلأو لوضانألاو ةيبرعلا دالبلا ىلإ لحر مث « سلدنألا ىف
 ةنسلا عم قفتي رهاظ ٠ نطابو رهاظ اهتايبأل « ةعيدب نيواود اضيأ هلو . ةيكملا تاحوتفلا اهمهأ
 دنع هب فقي نم مهنم هرعشو هبدأب ماشلا لهأ نم نوريثك فغشو . ىسافلا هفوصت عم قفتي نطابو
 راعشأ لثملابو « ةيفسلفلا ةيفوصلا هملاعتو هراعشأ تذخأو . هقاعأ ىف لخلغتي نم مهنمو هرهاظ

 وصلا رابتلا راعشأو ىه رثؤت ميدقلا فسلفتلا وصلا جالحلا نبا راعشأ اضبأو ىدرورهسلا
 ةيفوصلا ةعزنلا هذه دكأ بير نودبو . ىرعش وص ثارت ماشلل حبصأ ثيحب نيريثك ىف ىنسلا
 تافارحنا نم اهلخئادام عم ىرجملا عباسلا نرقلا ف ترهظ ىتلا ةيردنلقلا ةقيرطلا روهظ سانلا ىف

 . كيلاملا نمز رخاوأل ةيشاتكبلاو ةيدنبشقنلا نيتقيرطلا روهظ اضيأو ٠ لوألا لصفلا ىف اهانركذ
 راوس نبا مهو ء ىسلفلا وصلا رايتلا اولثمت نيذلا ةيفوصلا ءارعش نم ةثالثل دعب امف مجرتنسو
 لزن دقو « نييسلدنألا ىف هدادعف ىلرع نبا امأ « ىبلبانلا ىتغلا ديعو ىلاسملتلا نيدلا فيفعو

 . هرمع نم ةرخآأب قشمد
 هلللَع لوسرلا دهع ذنم ميذق وهو « ريثك ىوبن حيدم دهزلاو فوصتلا ىتعزتب نرتقي ناكو

 ىمظعلا هتلاسرو ميركلا هقلخب اهمونت هل ءارعشلا نم امهريغو ريهز نب بعكو تباث نب ناسح حيدمو

 ريثك ُثبنا ذإ « هحيدم اهعم طشن ةيعيشلا تاكرحلا تطشن نيحو . هحوتفو هللا ليبس ف هداهجو
 انمجرت ىذلا ىربونصلا دنع دجنام وحن ىلع نيسحلل مهيئارم ىفو نييولعلا مهتُمأل مهحتادم ىف هنم
 هب ديشي اهيفو . هحيدم ىف ةديصق تايموزللا ىف ءالعلا ىلألو .. ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف هل
 . الئاق ةدلاخلا ةيوبنلا هتلاسربو

 لفاوسلاك دنقلا ىف ىلاوعلا سيلو دمحم رومألا ريخ ىلإ مكاعد
 لفآو تاعلاط نم ىّجُّدلا بْهشو ىحضلا قلخ نم ميظعت ىلع مك ادح
 لفاحلا ىف هركذ اكسم تفامو قراش ٌرذام هللا هيلع ىّلصف



 با

 قلح ىذلا هللا ديحوت ىلإ اعد هنأ ركذيو « ةعطاقلا ةيضاملا ىه حامرلا وأ انقلا ىلاوعو

 ربدم وهف « ةيناث ةرا لفأتو ةرات غزبت ىتلا موجنلا قلخو ءايضلا نم نوكلا هب رمغتامو سمشلا
 كسمب لفاحملا هركذ رطعامم سمش تعلطامم هتاكرس هفح نأ هلا وعديو .هتوكلمو نوكلا

 . كسم هيهاضيال

 اهنأ - قحب - ءارعشلا ًسحأ ذإ « راثتلا بورحو ةيبيلصلا بورحلا عم ىوبنلا حيدملا مدتحو

 نم ةيكذلا هتريسو هتازجعمب نوهونيو هب نوديشي اوذخاف «.يركلا هلوسرو مالسولل ةهجوم بورح

 : 2 ةيون ةحدم ىف نيدلا حالص رعاش ىقاعاسلا نبا لوق لثم

 ليدعتو حيرجن ةداهشللو  ٌةُدهاش ُلدعلا ٌذنل ريشبلا وه

 ليلا الو هاراجو ثارقلا الف رق الو ٌسمشال كت مل هالول

 ليترت هلل مالكل نكي ىلو هسرديو هولتي 2ىحولا لّثرم

 لوبقم سانلا ميمج ىف عفاشو هب ءافخنال انتح لّسَرلا دّيسو
 رس نا 5 هس

 نييك يب

 5 ٠ و © ا 8 0 سأ . ٠ رف 0 مسا اى منها

 ليجنإو ةأروت هلع تسادحيف تقطن ذإ رابخالا هتوس ح(تش

 ةقيقحلاب نيلئاقلا مهلتسيو « هتمأ ىف لدعلا عاشأ ىذلا ريذنلا ريشبلا وه ىقتاعاسلا نيا لوقيو

 ىق ةايحالو رق الو سمش كنت مل هالولف « هدوجوو نوكلا ةلع مالسلا هيلع لوسرلا نأو ةيدمحملا

 موي هتمأ عفاشو قلخلا ديسل هنإو « مالكلا لّثر لوسر لوأ هنإ لوقيو « رامنأ الو ضرألا

 ىروغاشلا نايتف لوقيو . ىمظعلا هتلاسرب ةرشبم ليجناالاو ةاروتلا ىف رامخألا تثدحن هبو « ةمايقلا

 : ""هترايز اينمتم رشحلا موي ى هتعافش المؤم ةيوبن ةحدم نم

 : ص ِ ن
 رقت

 لن
 لق . ا ع هر را َّض 1 0

 دسوم  اهيف تنأ ايرت تلقو الجار كربق ترز ىنأب تدِدَو

 ف 10 : 8 3 . 5: ' . 97 ل له 09

 دج ريرو ولؤل أه اصح صراب اعراض كرف دع ىدلحخا تغرمو

 2 رئاارس قرت رق رق حا سل  ى#
 رت رس حلا رت

 كاشال ردقلا فيرش لكَو هبرث كسيلا ٌدَسْحَي حيرض ءكاذو

شا ف سانلا فوقو لوطي موي ( نانجلا لوخدو كارفغلا لوسرلا ةعافش ىف لؤي وهو
 ء ر

وح أك هدحن رفعو هلئقو الجار ريقلا رازل عاطتسا ول لوقيو
 ضرأب السوتم اعراض بارتلا نم هل

 ك0

 ) )1١قاعاسلا نبا ناويد ١/ 48ص تنايتف ناويد (؟) ٠١59
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 ىواخسسللو . بيط هلئامب ال بيط نم لمحيام ىلع هبارت دسحيل كسملا نإو دجربزو لول اهاصح
 ةيوبن ةحدم قو . ىوبنلا حيدملا ىف عبس دئاصق 1117 ةنس قوتملا قشمدب ءارقلا خيش دمحم نب ىلع

 : "مي ركلا لوسرلا ىوثم ةعقبلاب اهونم فيرظلا باشلا لوقي

 ()7بّكك نم ءاونألا رمهلم كاقس بشك نمو حفس نم ةبحالا ضرأ
 را

 برألاو ٌةبحلا لْيكل ًبحملا ندي 2 نمز له ءاحّبفلا ةيط ىنكاساي

 بهشلا نيعأ اهْتَسَرَح ابِغت نإف اهسرحت سمشلا ْنْيَع هللا عم ضر

 برق وأ بثك نم انابثكو احوفش راطمألا اهيلع لطبت نأ ىنطصملا بيبحلا ضرأل وعدي وهو

 نإ لوقيو . رهاطلا ثدحلا ةرايز نم هتينمأو هبرأ ققحي انمز ىنمتيو « رطعلا ىذشلاب رهزن لظتل
 , هالع لج هللا اهاعري ةسارح اليل ةعطاسلا موجنلا نيعأ هسرحلو اراهن هسرحن سمشلا نيع

 حئادملا باتك ظفتحاو نمزلا دي نم طقس هُم لوسرلا حيدم ىف ناويد دومحم باهشللو

 ةعاس دومحم باهشلا روصي اهادحإ ىفو « هحنادم نم ةقئاطب ىناهبنلا ليعامسإل ةيوبنلا ةيناهنلا
 : ّىِكَرْلا ربقلا اوراز نأ وثبلي ملو اهيبرغ ىف قيقعلا محل ادب نيح ةرونملا ةنيدملا ىلإ هبكر لوصو
 :٠ 7 لوقب

 رْهّلا بابقلا انس هاير نم تءارت  َقيقَعلا اوفراش اذإو
 1 2 هَ #0 7 7. 8 را 07 ريتا رت َ ا

 رجفلا ليبق ىرست لوبمب 2 ىقالتلا ريشب مهاقلتو
 ريق فرشأو انّدلا ى  ربنم ىكزأ نيب ىّتلا ةضورلا اذشو
 رْمُعلا ٌلكب ٌدموي ىَرتشُي -ميرك ماقم نم كاذ اذبح

 هدجسم بابق اوأرو قيقعلا ىلع اوفرشأ نيح لوسرلا ءاقل برقب هتلفاق وأ هبكر ةحرف روصي وهو
 ريشي وهو « حوفي ةيوبنلا ةضورلا رطعو قالتلاب مهرشبت ليلعلا ابصلا حير وأ لوبقلاو . رجفلا ليبق
 ءامأ لوثملا ةحرف نإ لوقيو « ةنجلا ضاير نم ةضور ربنملاو ىربق نيبام ١ : ىوبنلا ثيدحلا ىلإ
 ٠ ةنس قوتملا ىناكلمّرلا لع نب دمحم نيدلا لامجكلو . هلك رمعلاب اهموي ىرّتشي رهاطلاربقلا
 : )ايف لوقي ةعئار ةيوبن ةحدم ةرجهلل

 )١( تايفولا تاوف (؟) ؛ ص فيرظلا باشلا ناويد 4940/9

 ) )7ةيناهبنلا ةعومجملا ؟٠/ #١
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 كارشإ لك ىحام ريخلا ٌحتاف» مهلك هللا قلخ ٌريخ ٌدمحم
 كلالمأو لضف ىوذ ٍءاسنأ نم دحأ الات ام ةيترم لا'ث لق

 كافأ 1 الإ  كّماج ٌدرام  هقلاخ هللا دنع هاحللا ًبحاصاب

 ىكاشلا اجلم اذهو بونذلا ىف  تعنصام ضعب وكشأ كّتْدَصَت دق اه

 ىكارلا بّيطلا ٌمالسلا كيلع انم اك ةالصلا هللا كّير نم كيلع

 دقو كارشوالاو رفكلا ىحامو هللا قلخ ريخ مالسلا هيلع دمحمف « ىربك ةقيقح ررقي ىناكلمزلاو

 هنع طحي نأو هبر هل رفغتسي نأ هيلإ لسوتيو . ةكئالملا وأ كالمألا الو ءاسنألا اهلثي مل ةبترم لان

 رثكتو . دوشنملا لمألا اذه لاونل هاح ىف هلاحر طحو هراز دقو « ةيلات تايبأ نم نيبتب اك هرازوأ

 نم ىبابلا فطصم لوقيو . ةعافشلا بلط اهعم رثكي اك ةيوبنلا حئادملا ىف ةثاغتسالا هذه لثم

 : '''ةعيدب ةيوبن ةحدم

 بنذم ةلاقإلا وجري ٍةْتَع وحأ  اًعراض ءاج دق هللا َلوسر كيلإ

 فجحي كباب ريغ نم هبلاطو 22ءبرهم هنع ام هللا باب كتاف

 ْبطْعَي كفطَأ هنع ىحارت نإ .ىَقل ىننإف ىرجأ ىنكرادت ىنئغأ

 بحرا َىهَف انب ىمظعلا كّتعافش  اهيْحُب قضت نأ ءىش ٌكعبأو

ل هير هل رفغتسي نأ ميركلا لوسرلا ىلإ ! عرضي وهو
 ذئال هب تيغتسيو « هبونذ نم هصلخيو هليقي

 نأ هللا ىلإ نوعرضي عيمجلاو « رشحما ف سانلا فوقو لوطي موي « ةمايقلا موي هعيفش نوكي نأ

 . هبر تاوضرب زوفيف « مويلا اذه ىف لوسرلا هل عفشي نم ديعسو . رانلا نم مهيجنيو مهصلخب

 : ؟' لسوتي ىلابللو

 كئاهب انس لوقعلا رب دق موُيقاي ئحاي

 كئالو ىلع ٌبولقلا ممج  ىذلاب كتلأس ىنإ

 كئايبنأ ةوفص  نينوك لا ةصالخ دوجولا رون

 كئالب نم كب ٍذئاع مثل ( يفتسلا ترظن الإ

 كئاضق نم كملع ىَط ىف ىرج ايف هب  فنطلاف

 ؛غ/؟ هلاحعرلا ةحفنو ه ص ناويدلا (؟) 610/9 ةناععرلا ةحفنو 4 ص ناويدلا )١(
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 رون هنإ لوقيو « هل ءالولا ىلع هتمأ عمج ىدذلا هلوسرب السوتم اعراض هبر ىلإ راجي ىبابلاو

 ةصالعن وهو موجنلاو بكاوكلاو رمقلاو سمشلا رون ف :رون لك ف دهاشي هرونف « دوجولا
 هئاضق ىف هب فطلي ىّتح « هعيفشو هبر ىلإ ةليسو هذختيو « نيلسرملاو ءايبنألا ةوفصو نينوكلا

 وهو ىوبنلا حيدملاو دهزلا ءارعش دحأو ةفوصتملا نم رفنل مجرتن نأ ىرحو . هملع ىط ىف ىرجامو

 ىراصنألا زيزعلا ٠١ دبع
 نم هوبأ ناك « ىراصنألا ىسوألا سنوي نب دمحم نب زيزعلا دبع بحاصلا نيدلا فرش وه

 ها/7 ةنس ىروزرهشلا نيدلا ءايض ىلإ نيدلا حالص دهع ىف اهئاضقب دهع نيحو « قشمد ءاهقف
 دلاو كرت له فرعنالو « ءاضقلا ىلع مايقلا نم نيدلا ءايض ىنعتساف ماعلا رادو . هباون نم هلعج
 ىف قب هنأ نظلا ربكأو . نيدلا ءايض ةفيلخ نورصع ىبأ نبا عم هيف لعي ,لظ هنأ وأ ءاضقلا رعاشلا

 نيصاوُتللا قوس ىف ةراجتلاب لغتشي ناك هنإ نولوقيو . رخآ بصنم ىف لمع هلعل وأ « ةدم هبصنم
 هل دلوو . هنم ىئنعي نيح اهلوازي ناك وأ ةراجتلا نيبو ءاضقلا ىف هلمع نيب عمجب ناك له ىردنالو
 نآرقلا ظفح ىّتح هاعري ذحأف « هنبا ةيبرتب ىضاقلا ىّنعَي نأ ىعيبطو 885 ةنس زيزعلا دبع هنبا
 تاقلخلا كلت ىلع زيزعلا دبع بكأو اهيلإ هعفدف قشمدب خويشلا تاقلح نم دوزتي نأ ىأرو ميركلا

 ةسردملا خيش لإ اهب عمتساف دادغب هب لزن اهيفام بعوتسا هنأ هوبأ سحأ اذإ ىّتح « اهنم لبي

 دهعل اهءاضق ىوتو ةاح بألا نكسو .هرمع نم نيرشعلا وحن ى لازيال ناكو « ةيماظنلا

 هنم هبرقيو ءزيزعلا دبع هنبا هعم اهنكسو ( ه517-هملا/ ) لوألا روصنملا ناطلسلا اهبحاص
 صتغيو روصنملا ىوتيو « نيدلا ةمصع هتجوز ىف كلذكو هحنادم ضعب هيف مظنيو روصنملا

 ةرامالا ىلوتو .زيزعلا دبع اهب لظيو (ه119-575/) نالسرأ جلق ناطلسلا هدعب ةاح ةرامإ
 هريزو رفظملا هذختا ذإ هل ايندلا تمستباف (555-5145) لوألا روصنملا نب رفظملا ناطلسلا
 ةرشاعلا ىف ايبص ناكو ( ه87--545؟ ) روصنملا ناطلسلا هنبا هفاخيو قوتيو « هرعاشو هراشتسمو

 ص ىومحلل ةنازفل-او 7١4/1 ةرهازلا موجنلاو 6 تاوف هرعشو ىراصنألا زيزعلادبع ىف رظنا )١(
 ةيبرعلا ةغللا عمم عبط ) هناويدو 8١4 : 4 ريعلاو 74/9 نامزلا ةأارم ليذو 548/١ تايفولا

 ىسوم رمع .د قيقحتب ( قشمدب ةيعفاشلا تاقبطو ١447/4 ظافحلا ةركذتو
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 ناكو . خيراتلا اذه ىف هومجرتم هركذ ىذلا قشمدو كيلعبل رعاشلا نكس نوكي امبرو هرمعع نم
0 . َ . 0 . 

 ةأمح ىلإ دوعيو .رصمل هترايز ىف فسوي رصانلا اهريماأ ةبحص ىق 5851/ ةنس هدجنو . بلحم ملي

 . ةرجهلل 557 ةنس قوت ىلإ روصنملا اهناطلس نيبو هنيب ةقيثو ةلص دقعلتو'

 ؛ هنع ثيدحلا عامسل تاقلحلا ىراصنألا زيزعلا دبعل اعيمج نادلبلا هذه ىف ٌدَمْعُت تناكو

 ىرب ىرغَت نبا لوقبو :؛ قشمد ثدحم ىينويلاو رصم تلم ىطايمدلا ظفاحلا هنم همعع نمو

 م ةرمريغ منع لّسرتوكولمادنع مدقتو سردوىتفأو بدألاو ثيدحلاوهقفلا فعرب» : كسلع

 : هلوق هتيرعاشو هرعش فصو ىف ىدفصلا نع تاوفلا بحاص لقنيو « اعراب ارعاش ناكو

 حصفأ الو لزجأ الو هنم نسحأ مظن نم اهلبقو ةئامسمح ةئس دعب ماشلا ءارعش ىف فرعأ الو

 الإ ارعش هل تيأر امو « اريبك اناويد مزليالام موزل ىف هل نإو ءرثكأ الو ىّرسَأ الو عنصأ الو
 حيصفلا ظفللاو بذعلا بيكرتلاو ةنكمتملا ىفاوقلاو ةقئافلا تايروتلاو تكنلا نم هيف ال « هتقلعو

 . اعيدب انسح اهسرج نسحو هظافلأ ةبوذعو هاقيسوم لاي زاتمب وهو « غيلبلا ىيعملاو

 دهزلاو ىوبنلا حيدملاب هرعش ىف ىنعي نأ :ثدحملا هيقفلا خويشلا خيش ىراصنألاو ىعيبطو

 ؛ ةفب رشلا هن رجح هاج اهدشلا دقو ميركلا لوسرلل اهمظن ةحدم لوأ ىف هلوق نمو . ظعولاو

 9 . 4 و رس . 5 رت

 لوقملاو هلعفب ماظعلا برك لا جرافو ماركلا لّسْرْلا متاخاي
 0 7 م 2 0 ٍ

 لضعم عاد لك نم هب ىفشن ادروه كحنرض نه اندرو دق اه

 ىل تنأو فاخأ ىنأ ىل َضْرَت ل  ةعافش كلتو ىّلَجلل كوعدأ

 لسلسلا قيحرلا تداساك رشحلا ىف  ىفزيجتل احدام  كتبتأ دقلو

 رهاطلا هثدج ىلع درو ىذلا بركلا جرفمو لسرلا متاخ ِهنِلَع ميركلا لوسرلاب ثيغتسي وهو
 نيح -- هيف هل حبتي نأو رشحلا مؤي هل اعيفش نوكي نأ لاضع ءاد لك نم شي ىذلا رطاعلا هنيغمو
 - : ةيناث ةيوبن ةحدم ىف لوقيو .. اصلا قيحرلا نم تاساك - هبيهلو شطعلا راوأ سانلاب دتشي

 ددبمللا ىلَمَش نم هآو درشملا ىموت نه ىاليو

 دقعي داكي رصخ  نيلب 2 ىَربَص دَقَع لح ال نضع

 لمحم ىلع ىلص مئاصت لا حاشولا كلذ ىأر نف
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 ذجهت ىجُلا ىف ْنَم ٌريخو 2 ىجان راغلا ىف ْنَم ثرشأ
 دصقم لك كلان اذإ هب ريجتسمل علب ٌريغو

 حاشو ركذب ىفطصملا حيدم ىلإ لزغلا نم اعئار اًصلخت صلخت دقو . ةعيدب .تايبألا قيسومو
 لوسرلا ىلع ىّلَص - لوقي ايك - اهآر نف « هني عم اهرصخ لوح نع ةيانك مكاصلا هتبحاص
 لاني هب ريجتسي نم ناو اليل هدجبتو اراهن لوسرلا ةاجانم رك ذي ىضمو « امل اناسحتساو اهم اباجعإ

 ةيناثلا روطشلا اهنم اسبتقم لوسرلل ريهز نب بعك ةحدم اهب ضراع ةحدم هلو . بلطمو لومأم لك
 . ةيفاق سبتقا ارطش سبتقي مل نإف « هتديصقل

 ىو . ايندلا ةايحلا عاتم ىف قيقح دهز نع اهيف ردصي ناكو ؛ ةريثك ىراصنألا تايدهزو
 : لوش اهادحإ

 هلق نم توي مل هرثك ىوَح نف  ُهَلَذلل ْبِهْذُي رع ةعانقلا كلم
 هلغ الب ئر ىلع رقتستال ىو دبعتسما عمط ىذل ا
 هلِجِد ُهَتْعلْبَأ ولو ىورَي سيلو | ]لَكَ هقير نم هعالبإ موسي
 هلكأ نع كثنغأ ةلكأ اذإ عنقاو 2 للَع الب ٍلْهَت نم كلَ ْمَقْنا

 لوقيو « ةلق نم ُكشَب ل ىنفيال ىذلا اهزنك ىوح نمو « زع هدعبام زع - هيأر ىف - ةعانقلاف
 : هترارحو شطعلا ةّلغ نم ىفاعي اهيحاص امئادف ادبأ ىورتال ىنمو هدبعتسي عمط بحاصل ابن
 كئمظ ةرارح عقنت نأب فتكاف ٠ . ةلجد رهن هتعلبأ ولو ادبأ ىورَي ال ذإ ؛ هقير لبي نأ ديرب امنادو

 . شيعلا فافكب عنقاو . هنم ةيناثلا ةيرشلا وأ للعلا بلطتالو ءاملا نم ىلوألا ةيرشلا وأ لبنلا نم

 : لوقي . لئازلا ايندلا عاتم نع ضرعأو عنقو دهز نمل ىنوطو

 ءاقشو ميعن اهل بيف مئاد ىرخأ باو

 مازج  ٌّرانلا الا ٍتنا اكيطخ نم -لصتتو
 نامعلا ايندلا ىلع وقلا كل محص  اذإو

 ءانفلا ٌءاراصق اي لألا هله ىف ام لك
 ءاقبلا هلله مل لكلا ىف ِدْلُخلا ُلْهَألو

0 ) 

 نأو « ةاصعلل ءاقشلاو ءايقتألل ميعنلا راد ىرخألا بلطيو ايندلا ولسي نأ ناسنالا حصني وهو
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 اذاو « فافكلا توقلا كايند نم كيفكي هل لوقيو . هبونذو هتاثئيطخ نم ارفغتسم هبر ىلإ بوتي
 هلو ةنجلا لهأل ىه امنإ ةداعسلاو « نافو كلاه اهيفام لكف ءىشب ايندلا نم قلعتت ال هيلع تلصح
 . ماودلاو ءاقبلا

 اناويد اهيف هل نإ لاق ىدفصلا نأ انب رمو . مزاي الام موزل ةقيرط ىلع ةريثك راعشأ ناويدلا ىفو

 مخنلا ةرفاو هراعشأ نم ىرخأ ةفئاطو هتايروت نم ةفئاط هتنازخ ىف ىومحلا هل ضرع دقو . اريبك
 . ءادالاو سرحلا ةنسح

 راوس نب ('' دمحم
 ةنس دلو « ةافولاو رادلاو دلوملا قشمدلا ىنابيشلا رضّحلا نب ليءارسإ نب راوس نب دمحم وه

 ىلإ فلتخاو « ةئشانلا نم هتادل لثم ميركلا نارقلا ظفحت ادبو ”1/ ةنس قوتو . ةرجهلل ٠
 ىبرع نبا مزل هنأ انظ نظنو « هتايح لئاوأ ذنم فوصتلاب فغش هنأ ودبيو « خويشلا تاقلح

 ىفوتملا فوصتملا ىريرحلا نيسحلا نب ىلع مزل هنإ نولوقي هيمجرتم نأ ريغ 58 ةنس قشمدب ىوتملا

 : هلوق لثمب اراح ءاكب هيكبي اهيف وهو « هل هتيثرم مهوقل دهشي اممو 555 ةنس

 لوقعو ٌرئاصب هيلل لهذ ليج ُهلإلا ءاش اك طخ
 ىلإ نيكلاسلا نأو لومخو ةلذ اهيلع حبصأ ةيفوصلا قئاقحلا نأ معزيو رطق لك بطخلاب معيو

 ناند تمتُخخو ةفوصتملا راصبأ نود ىهلإلا باجحلا لدّسو ؛ليبسلا اولضو مهجبمن ئوغ فوصتلا

 - هلتقب نوتفي قشمد ءاهقف اندجو هل اومجرت نم دنع ىريرحلا ىلإ انعجر اذإو . ىلابرلا بحلا رمح
 كرتو قسفلاو ءايبنألا فذقو ةحابإلا نم هنع رهتشا ال - ىدرورهسلا لتقب بلح ءاهقف ىتفأ ايك

 مل ىريرحلل راوس نبا ةمزالم نأ ودبيو . لوتقملا ىدرورهسلا رثأتي هنأ انظ نظن انلعحي ام ء ةالصلا

 تاعقرملا سبلو درجت هنإ نولوقي ذإ « اقح افوصتم ناك هنا كلذ ىف ببسلاو « تافارحنا ىلإ هب دت

 ىدرورهسلا نيدلا باهش - ىتأ نميف - قلو . فوصتلاو رقفلا مدق ىلع دالبلا ف لحرو ةيفوصلا

 فوصتم ضرافلا نبا اضيأ قلو . تاولخ ثالث ىف هسلجأو هيلع ععسو ىدادغبلا ىنسلا قوصلا

 نب دمحم ةمجرت كلذكو 48/8 تاوفلا ىف ىريرحل تايفولا تاوه هرابخأو هرعشو راوس نب دمحم ىف رظنا ()

 . 488/7 تاوفلا ىف ىميخلا معنملا دبع بهذلا تارذشو ٠787/9 ةرهازلا موجنلاو

 نيسحلا نب ىلع ةمجرت عجارو #/١4 ىقاولاو مهو/ه
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 - ةديصق اهيف ةاقلم ةقرو ىارف « مجح راوس نبا نأ ىه ةصق كلذل هاورلا ركذيو : روهشملا رصم

 ىميخلا نبا هعجارف « هسفنل اهاعداف - ضرافلا نبا ذيملت ىرصملا فوصتملا ىميخلا نبال تناكو

 سفن ىلع.ةديصق مظني نأ امهنم لك ىلإ بلطف ضرافلا نبا ىلإ يك احتف « هعنقي نأ لواح ائبعو

 نبا مكحف ٠ ةديصق اهرارغ ىلع ابنم لك مظنف , ةيئاب ةديصقلا تناكو « ىورلاو نزولا

 ظ . ىميخلا نبال ةديصقلا نأب ضرافلا

 + . + - . ءاا6 . : 2 ,

 ىسيلفراوس نبافوصتو فوصضتلا ىس ناك هن الى د ادغبلا ىدرورهسل او راوس نبا نيب لصن لو

 دهشي أيك « هب هائلصو كلذلو ع دوجولا ةدحو ةركف نم هيفامو ىلرع نبأ فوصتي ةرشابم لصتيو

 كارآ نأ مهدصقم مع اف ةلارأ وأ أمس  يحص ءأ نإ

 كاح <ىريمض  دقع  امنإف ىمحلا كذب تمئرت نإو

 هكاكب لق هنا الإ فبسحأ قش اميبح َ , ىحب نإو

 ةلاوه ينم ايلاخ ابلق فرعأ  امف اًمشع نوكلا لك ةتالم

 لك ق لحي ىذلا هبوبحم هبر ىري نأ مهدصق ءارآلاو رمّسلا رجش هب اوم نإ هحصف

 هنأل هيكبي امنإ اًبيبح ىكب نم لك نإ لب « هاح ديري امنإ ىمحلا هلزغ ىف ركذي نيح وهو « ناكم
 لك نأكو « هنوقشعيو الإ ائيش وأ اصخش سانلا قشعي اف « ءايشألاو صاخشألا عيمج ىف لحي
 : ةيناث ةديصق نم لوقيو .دوجولا لك ىف ىءارتي ذإ ء هل ةأرم ءىش

 مّنظعلا هّحوتي |ميلإو ملكتمل مهيلإ ريشي نّماي لق با ع
 مرْثَملا مارغلا تاعول ٌدليو 2 ىسألو ُْفّسَألا ولحي  مييلعو
 متنأ الإ هيفاع  مكتايحو ارهاظ دّدعت نإو دوجولا ' اذه
 مكنعف تانئاكلا تلأس اذإو مكلاج تافص ىف تقطن اذإو
 ملرتأ ققركس ىف مكركذبو - مكبح ةمادم .نف تركس اذإو
 مظنأ يبّجحملا ٌمكْيْشُ لجألف ةروص ىف الزغت تمظن اذإو

 ب

 سا

 ع
 مضت تانئاكلا ىذه ٌدوجوو اَدَب ٍدوجوم لك ةقيقح تأ 1 0 25 001 هه

 نم هيفام لكو « هعيمج دوجولا ىف لحي هللاف . دوجولا ةدحوب نمؤم هنأ ىف ةحيرص تاسألاو
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 لأسي امنإ تانئاكلا نم انئاك لأسوأ ليمج نع ثدحت نإ كلذل وهو « هل رهاظم ءاشأو صاخشأ

 ىذلا ىفرالا بحلا رمحن نم هركسف ركس اذإ وهو . ليمج لك ىف دهاشملا هلاج نع ثدحتيو هللا

 رعشتسي امن] ادجو رعشتساو ةروص ىف لزغت اذإ وهو . راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ودشيو هب مرتي

 راكفألا سفن ىهو . هتاقولخمو هللا نيب ةلصتم ةدحو دوجوم لك ىف ثبنمل هنإو . ىنابرلا دجولا

 هللا نيب داحنالاب نمي هناب هومرو « ةنسلا لهأ هيف ٠ ماكت كلذلو « ىبرع نبا دنع اناقلت ىّتلا

 : هلوق ةلكاشلا هذه ىلعو . تادوجوملاو

 ركاش ىبلقو كاش هل قُرطف ىرطاخ هنم التْماو قط هنم الح
 رهاظم دوجولا ةتارادو اداعب 2 ىتلَقُم ْكّشت مل تفصنأ ىننأ ولو

 نأ هتلقمب اريدج ناك هنإ لوقيو ء ركشي هبلقو وكشي هفرط كلذل « هاريالو هحورب جرتمب هللف

 دحتم وهو هرصبتال فيكف « هرهاظم هلوح نم اعيمج دوجولا تاراد نأل بيبحلا داعب وكشت ال

 0 فوفدلاب اهنويحت لايل 0 ناكو .ءايشألا لك : دّهاشم تانئاكلا لك

 قئاذ وه نم ّرسلا اذه مهفيو اس تن ل تلا د

 شوشو ء مهقتام تنأ نكل رفكام ءال . راوس نبا لاقف «رفك مكمل نبا لاق

 اهضفري يد اهساسأب ةركفلاو ع هيفام عيمجي دوجولا وأ نوكلا وه هللا هللا ن نإ - دوجولا ةدحو 7

 . ىنسلا فوصتلا تباحصأو ةنسلا لهأ - اضيأ كلذ انركذ ايك اهصتف رب - مكحلا نيا

 قاسملتلا نيدلا '' فيفع

 ل رئازجلا ىف ناسملل لإ هتيسن لدتو ' ىفاسملللا ل م نب لع نب ناييسوع

 قئاقحلا ناويدو 5١١/68 تارذشلاو ؟ة/م ةرهازلا تاوف هرابخأو هراعشأو نيدلا فيفع قى رظنا )١(

 . 551 2 584 ص ىسلباتلا ىنغلا دبعل قئاقرلا عومجمو 5 "1/7 ىميخلا نبا ةمجرت هيف عجارو 51/١" تايفولا

 . توريبو ةرهاقلاب امبدق عبط نيدلا فيفع ناوبدو موجنلاو 955/١ ريثك نبال ةيابتلاو ةيادبلا رظناو
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 لك ذحأي اهئتابلع تاقلح ىلإ ئلتخا هنأو قشمدب اشن هنأ ودسو . هتأشن نع ائيش فرعن الو

 هتيبهوم تحتفتو . تافولا بحاص لوقي امك ملع لك قف فلؤي هلعجام كلذ لعلو : مهدنعام

 ةدع نودصقي تاهج ةدعب مدخ هنإ هومجرتم لوقيو « هبدأو هلضف فرُعو « ةركبم ةيرعشلا

 ذحخاو . لاما تيب ىف ةصاخو اهنيواود ىفو قشمد ىف تناك اعيمج ابنأ نظلا بلغأو . بصانم

 ىف هبهذم قنتعا هنأ ودبيو « ىبرع نبا عابتأ دحأ ىونوقلا نيدلا ردص مزلو ةفوصتملاب لصتي اركبم
 ءادعسلا ديعس هاقناخ عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا ىف هعم لزنو . هدي ىلع دوجولا ةدحو

 نيب هتمجرت ترم دقو ””75 ةنس فيرظلا باشلا هنباب اهئانثأ ىف قزُر « ةدم اهم اثكمو « ةرهاقلاب
 ىلع ناكو «٠ ىيسلدنألا نيعبس نبا ىونوقلا نيدلا ردص هذاتسأ عم ةرهاقلا ىف قلو . لزغلا ءارعش

 ىلإ داعو . نيدلا فيفع سفن ىف اهدكأف « دوجولا ةدحوب نمؤي ىبرع نباو ىونوقلا ةلكاش
 نبا ةقيرط ىلإ ايعاد فوصتلل غرفي ناك ةيناث ةراتو « نيواودلا ىف اهب لمعي ناك ةراتو ؛ قشمد

 لشيح ىمست تناك امكوأ ؛ لوضانألا ىلإ ةدم قشمد كرتو . دوجولا ةدحو ىف هبهذمو « ىلرع

 لوقيو . ىرخأ ىف لخديو ةدحاو نم جرخي « ةيفوص ةولخن نيعبرأ اهيف لمعو ٠ مورلا دالب

 . ءاهقفلا هبقعتي مل كلذل هلعلو « ةهاجوو ةمرح هل قالخألا ميرك ةرشعلا نسح ناك هنإ هومجرتم

 . ةرجهلل 54١ ةنس قوت ىتح فوصتلا ناديم ق هلمعو قشمد نيواود ىف هلمع نيب اعزوم لظو

 هلعج امم « ىبرع نبا ةقيرط ىلع ايفسلف افوصت - افنا انركذ اك - نيدلا فيفع فوصت ناكو

 نيدلا ىلو ةبتكم قو ( مكحلا صوصف ٠ : هباتك دصقنو فوصتلا ف هسك دّقعأ حرشب نعي

 هناويد ىف ىبرع نبا ةقيرط ىلع ةيسح ةيلزغ راعشأ ةيفوصلا هراعشأو . هنم ةطوطخم لوبناتسإ
 ةروك ذملا ىميخلا نبا ةديصق رارغ ىلع اهمظن ىّبْلا هتديصق ىق هلوق لثم نم ؛ قاوشألا ناجرت »

 : راوس نبا ةمجرت ى افنأ

 برأ ىل َىِدْجّلا قرابلا ىف ناكام 0<ببرع ىمحلاب ةابظو ىمِحلا الول
 بَقلا هماكأ نمو ىِنَج دَرَو مضإ نم ىلا تويب ضاير فو

 0 3 3 محار 3
 بححلت بجيخلا هانس ّك امتاو هنسامغ نحت نأ بجحلا ردقتال

 بَّصولا هس اص ءاشح-اب اقفر هذياك أ امم ىوملا قى املاساب
 ع ُع را

 بطعلا ىه َىايَقُبف الإو اَدذْجَو مهب تومأ نأ الإ ةمالسلا له

 الولف . ايزمر اثيدح هنع ثدحتيو « ىلابرلا هبوبحم ءازإ نيبحما دجو رعشتسي نيدلا فيفعو
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 ىحلا تويب ضاير ىف دودخلا دروب عولو هل ناك الو « ىدجنلا قرابلا ءارو لمأ هل ناك ام هاح

 لوقيو « دورولا ماكأ ىه دودخلا كلت ىلع ْلَدْسُت ىلا بجحلا وأ ةعنقألا نأكر وصتيو . مضإ نم

 هءاشحأ نا ركذيو . قرشملا هئايضو هانس ىف بوذت ذإ هنساحم خت نأ عيطتستال بجحلا نإ

 هؤاقبف الإو « اًمايهو ادجو هبر بح ىف تومي نأ ىف ىه امنإ هتمالس نأو هبح عاجوأ رعشتست

 بحلا اذه ْنَد نم برش ام قيفيال وهو ٠ مهركس نم نوقيفي ىراكسلا نإ لوقيو . هكاله
 : ىهدلا

 ىلح مكب ىلاح لزي مل مكفحو ىلاس مكبح نع ىننأ اوبسحتال

 ىلاخ ٌمكنم هارأ اموب ْتشعال زنم وهو ىدارف نينكاس ان

 ىلاَذُعو 0 مغر ىلع اَنَع - نم ىَلَأ ىبلقب رمت
 ىلاصيإ دعب قورجمت مكاشاح  مكقيرط مكين مكتحضوأ

 ف امكرهاظلا اهانعم دارملا سيل ذإ « ةيناثلا ىلاح » ةملك ىف ةحضاو ةيروت لوألا تسبلا ىفو

 هبوبحم نإ لوقيو . ةعيدب قب انادزموأ ايلاح هبرل هبحم لازيال هلاح نأ دارملا امنإو « ةقباسلا ىلاحو

 ىلإ ةراشإ ريشي امنأكو « هردص نم اهب طيحيامو هحناوج نم هبلقل ىندأ هنأو هدافي لاح ىهلإلا

 هرجبم.ال نأ ىنابرلا هبوبحم ىلإ عرضتيو . ىبرع نبا اهب نمْؤي ناك ىتلا ةيلالا تاذلاب داحتالا ةركف

 : لوقي و . هلصو دعب

 ملَسلا امو ىباحّيصأ نم ملص ىذب ىباحْيَصَأ ا

 مكتيسن نإ ىوركذاف  لُّعش ىف مويلا ىنع دنأ

 اوُمَيَتكاو ّرسلا اوعيذأ»و -ىربَخ ىمحلا ىف  اوعيشأ

 ميلا ىل -ةتحالام دعب | اً نككم  ةبجلا  ىفاربال

 ملُحلا كلذ ىّضقتو ملح ىف مويلا لبق تنك

 مكشلاو راتوألا ةبود انّرًَط هلك ىامزف

 هباحصأ بطاخي كلذل وهو . ىهلالا هبوبحم ىلإ لوصولا ىف هلمأ ققحتي نأ كشو لع هنإ

 كلقو هسفن لا عجريو . ىرذعلا لزغلا باحصأ اهرك ذي ىيلا ةيدجنلا عضاوملا دحأ ماس ىدب

 ىنثني نل هناو ؛ ماسلا نعو هباحصأ نع لغش ىف هنأ نلعيف « لوقي امك « هبوبحم مايحن اهل تحال

 حرف كلذل وهو . ماحلا دهع ىضقنا دقو , هئاقلو هلصوب ملح اماط ىذلا هبوبحم ىلإ هقيرط نع
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 هذه ىف امو . نوحللاو ماغنألاو راتوألا برط قوفي ابرط برط هلك هلوح نم هنامزو ٠ جمتبم

 مل اههب ةلصتم تايب عم ىسلبانلا ىنغلادبع اههسّمَحَ علدنم قوص دجو نم اهتقباسو ةعطقلا

 . اجاهتباو ةطبغ نيدلا فيفع بلق المب لازيال ناك دجو وهو ءاهدشنن

 ىسلبانلا 27 ىنغلا دبع

 , فانحألا قشمد ءاهقف نم هوبأ ناك « ىننحلا قشمدلا ىسلبانلا ليعامسإ نب ىنغلا دبع وه

 ىلإ لحرو « ميلس ناطلسلا عماجيو ةيرميقلا ةسردملاب اهيف سردو . ىومألا اهعماجي ةقلح هل تناكو

 ؛ ةرجهلل ٠١5٠ ةنس ىبغلا دبع هنبا اهيف هل دلوو . قشمدب رقتساو ةرهاقلاو ةينيطنطسقلاو بلح
 ىف ءاملعلا تاقلح ىلإ هعفدو « ىننحلا بهذملا هنقلف « ميركلا نآرقلل هظفح دعب هميلعتب ىنعو

 . اهؤرقي ةيفوصلا بتك ىلع بكأو «ريسفتلاو ىوبنلا ثيدحلاو هقفلاو ةيبرعلا مهلع ذخأي قشمد
 ؛ هبالط ىلع اهيقليو سوردلا أرقي ذخأف هرمع نم نيرشعلا ىف لازيال وهو ايملع جضنام ناعرسو
 باتك ىف تقرغتسا دقو « افنصم 8*7 هتافنصم غلبتل ىتح فينصتلاو فيلأتلا نم رثكي هلعج امم

 « فوصتلاب ىنعي ذخأو « ةركبم ةيرعشلا هتكلم تظقيتساو . تاحفص عبس ىدارملل رردلا كلس

 ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم اهيف هلو « ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ىف مث ةيرداقلا ةقيرطلا ىف مظتناف
 . ىسلفلا ىفوصلا ىبرع نبا بهذم هيلإ هبذج مث « ةيدنبشقتلا ةقيرطلا ىف ةيعملا حاتفم :'اهناونع
 ةعومجمو قئاقحلا ناويد . ىفوصلا هناويد ىف حوضوب هنع ردصي ذإ « هلو هيفو هب شاع امنأكو

 دّدريو © برع نبا همامإ هلبق نم اهب نمآ ىّبلا دوجولا ةدحوب نمؤي هنأب رهاجي هيف وهو « قئاقرلا
 هئافسأب ايف ىلجتي : هل ةروص الإ تانئاكلا امو « هب الإ دوجوم الف « هاوس نوكلا ىف سيل : اماد

 : لوقي (« هتافصو

 لالحو مارح نيف | ةكح دحاو  ُدوجو هللا هنإ

 لاوّطلا عبسلاو نارقلا /ىف لاق لطاب هاوسو قح | مهو

 لاعفلا دومحم ّقحلا ملإلا ه2 204جو مث ولون متنأ نبأ
 2002211 ل

 ةينابرلا تايلجتلاو ةيهلالا ديجاوملا حيرط ىف قئاقرلا هرابخأو هراعشأو ىبئبانلا ىنغلا دبع ىف رظنا )١(

 ةيفرشألا ةعبطملاب رصمب اميدق عبط - ةيسدقألا تاحوتفلاو ٠ا9//0 ةناحيرلا ةحفمو ه0/# رردلا كلس باتك
 . طسوتملا عطقلا نم ةححفص ُْق عومجمو قئاقحلا ناويد هلو ١٠54/١ ىتربخلا حيراتو
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 قرشملا هللو ) : ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوقب دوجولا ةدحو ةيرظنب لوقلا ةحص ىلع لدتسي وهو

 لا مهرمأب برغملاو قرشملا نم ناكم ىأ نا ىلإ ريشت امن ةبآلاو ( هللا هجو مل اووي انبأف برغل
 يك اهعم دحتمو اهب لاح اهيف دوجوم هنأ ال اهيلإ هاجتالاب مهرمأ ىتلا هتهج كانه نوكت ةلبق هذاختاب

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت « تانئاكلا عيمج تاذ ىه هتاذ نأ نيمعاز برع نباو ىسلبانلا بهذي

 : ةيلعلا تاذلا ناسلب اثدحتتم ىبسلبانلا لوقيو . اريبك

 قئالخلا ميرك ملع اذ هنع ْلّسِو  ىئالخلا لك تاذ ىتاذ نإ الأ
 ب نا ش

 قئاقدلا لصأ تنك ذإ اهفوصول تنّيعت ىّنمو الإ ةفص الو
 قئاقحلا عيمج ىف ىئخأو حولا ةياريس ريغب ىراسلا رهوجلا نأ

 قئاشو قوشُم نم ابارَبلا نويع 202 تنوكت ىنم نّيَعلا ٌرون رونلا انأ

 . هذ وجد وب اهغسصب هل رهاظم نوكلا قام لك دإ ع هاوساالو نحو حولي 3 دوجولا رهوح هللاف

 نيبو تادوجوملا عيمج ىف لحي هللا نأو لولحلاب لوقلا نيب قّرفي نأ ادهاج ىسلبانلا لواحيو
 انأ تنأ اه » « هبر ةبطاخم ىف لوقي نأ هب غلبتل اهنإو ء دوجولا ةدحو نم ىبرع نباو وه همعزيام

 : لوقي امك وأ « ىناث ةرضحلا ىف سيلو

 ربك الا تنأو ىلدألا انأ ٌنكل  ٌدحاو ةقيقحلا قو ىحن نانثا

 ةركف اهسفن ىهو .دحاو - هلالج لج هللاو تانئاكلا عيمج لب دحاو هللاو وهف

 نم كلذب وهو .اهيف قراغ وهف صالخالو اهنم صالخلا ادهاج لواحي ىتلا دوجولاةدحو
 نأ لواح ضرافلا نبا ناويد ىلع حرش هلو . ىبرع نبا ةقيرط ىلع قسلفلا فوصتلا باحصأ

 : ناويدلاب ةيئايلا ةديصقلا ىف تيب لوأل هحرش ىف دجنام وحن ىلع ةصلاخ ازومر هلم
6 
 ين

 ىَط نابثك ىلع ْجْرَع امهم ىَط تديبلا ىوطَي ناعظألا ّقئاس
 تاماقملا نع ةيانك ىط نابثكو سانلا : ناعظألاو « ىلاعت هللا وه ناعظألا قئاس » : لوقب

 عيمج لّصوي امك - هلّصوي نأ ىلاعت هللا نم سمتلي هنأكف « بيثكلا لامرك اهددع ىتلا ةيدمحملا

 ناعظالا قئاس بطاخ امنإ « هلك اذه نم ءىيش ىلإ دصقي مل ضرافلا نباو . « اهيلإ - نينمؤملا

 ىلإ هقيرط ىف مهب رمي نم ىّسحي ىتح اليلق لّهمتيل زاجحلاو دحجن ىتفاح ىلع ىط لزانم ىلإ هجنملا

 نم اريثك لثمتو ىبرع نباو ضرافلا نبا أرق دق وهو ىعيبطو . هيلإ هنينح نع كلذب اريعم زاجحلا
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 ةولعو ةنيثب. ىف لزغتي ةرات هارن نأ وصلا هناويد ىف حضتي امكارطشمو اهل اسمخم ةفوصتملا راعشأ

 اهسأكو اهيقاسو رمخللا لعصي ةيناث ةراتو « ةينابرلا تاذلل زومر اهلك ىهو « داعسو بنيزو ىملسو

 مالكلا ملع مجامي هارنو . حطش نم هلقع ىو ةوشن نم هحور ىف ثدحن امو اهبابَحو اهبارشو

 نأب ةفوصتملا نمؤي ايكال ىنسلفلا ىلقعلا رظنلا قيرط نع هللاب ملعلا ةرورض ىلإ نوعدي ذإ نيملكتملاو
 ةديصق هلو . ةيبلقل ةبحمل ملعو ةفسافلاو لقعلا ملع نيب ناتشو « بلقلا نم دمتسي امنإ ملعلا اذع

 هلاو ميركلا لوسرلا ىلع ةالصلاب اهالت اتيب 47 ىلإ تدتما هاياطخو هبونذ نم رافغتسالا ىف ةعيدب

 لك هيلع غبسيو رش لك هنع مفدي نأ ىنسحلا هللا ءامسأب اهيف لسوت ةيناث ةديصقو نيعباتلاو هباحصأو
 ريغو ةيوبن ةديصق ريغ لوسرلا ىف هلو « هباحصأو هلآو هللا لوسر ىلع ةالصلاب اضيأ اهمتخو « ريخ
 : هلوقب هل احشوم حتتفا دقو حشوم

 تاجرّدلا عيمج ى قرقلا ناك هبو بتانئاكلا عيمج هنم قطصملا ة - و

 هنايك هيلع ظفحن ىّتلا هرسأب نوكلا ىف ةيراسلا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركفب هنامبإ حشوملا ىف سنو

 ' ناويدلا قو .هرون نم دمتسم رون لكو هدوجو .نم راعتسم دوجو لكف « هدوجو نوصتو

 ةموظنم اضيأ ناويدلا ىفو « ةيماعلا ايلاوملا اهلثم رثكتو « ةريثك تايعابر وأ تاتيبودو تاحشوم
 / . ىماعلا « ناكو ناك ) نزؤ نم ةيفوص

  نويبعش ءارعس
 مئاذف « اهتماع ةلالس نم ةيبعشلا اهتائيب ىف اوأشن مهنأ ماشلا ىف ءارعشلا ةيبعشب دصقنال

 اذإو « ةيطارقتسرأ رسأ نم اوردحني ملو ةيبعش رسا نم اوردحنا ىبرع دلب لك ىف ءارعشلا روهمج
 ىبويألا هاش مارهب اضيأو.ىباعثلا مهراعشأ دشنأ نمم ةينادمحلا هترهيأ دارفأ ضعبو سارف ابأ انينئتسا
 هتديرخ ىف داهعلا مهل مجرت نمم هترسأ دارفأ نم اًرفنو ةرجهلل 578 ةنس قوتملا كبلعب بحاص
 ىحخأ لداعلا كلملا ديفح ( أافيك نصح ١ بحاص فرشألا كلملا لثم مهدعب ءاج نمو ماشلا مسقب
 ؛ءارعشلا نم ةرماغلا ةرثكلا بناجي ةلق مهو ءارمألا ءالؤه انينثتسا اذإ 75 ةنس قوتملا نيدلا حالص
 لثم « هشيع هل لفكي المع فرحي رعاش ريغ مهنيب ناكو . بعشلا ءانبأ نم مهادع نم اندجو
 عم عنص لثملابو“ « هتايروت نم ةريثك ٌصئارط ةنازخلا بحاص هل دشنأ ىذلا ىومحلا زابخلا ىبحي
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 ةنس قوتملا مب مهاربإ نب دمحم نيدلا سمش  8١١ديرن ال : نيزملا نيدلا سمش . هتعنص مساب رهتشاو

 ةيماعلا بعشلا ةغل اوذختا مهمأ ديرن امنإو « ةيبعش طاسوأ ىف ميتأشل نيلاتلا ءارعشلا ةيبعشب نذإ

 . مهراعشأ ىف مهل اناسل

 : ايلاوملاو لجزلا : ىه ةيماع ةيرعش نونف رصعلا اذهل رعشلا ىف عيشت تذخأ دق تناكو

 نرقلا ىف هبحصو نامزق نبا دنع الوأ سلدنألا ىف اشن لجزلا نأ فورعمو « ناكو ناكلاو اموقلاو

 تدذحأ مث قارعلاب الوأ تأشنف ناكو ناكلاو اموقلاو ايلاوملا امأ . ةيبرعلا دالملا ىف عاش مث سمانا

 كلذ ىلع لدي ماشلا ىف اعويش اهرثكأ لجزلا ناك اممرو . عباسلا نرقلا ذنم ةيبرعلا دالبلا ىف عيشنت

 هوني « ىلاحلا لطاعلا ) : هياتك ىف ةرجهلل ه6 ةنس قوتملا لحلا نيدلا ىئص دج اننأ ةلالدلا ريكأ

 مامإ ىطاشمألا دمحأ نيدلا باهش قشمدب همالعأ نم ىبل هنإ لوقيو ء كانه ةنمزل لجزلا عويشب

 مامإ حلاصلا خيشلا ري رضلا نبا وه هتاور ربكأ نم ةقث ةيوار بلحن ل ايك اهب ىبعشلا نفلا اذه

 نييسلدنألا نيلاجزلا ىناويد نم لصألا ىلع ةلباقم ةقيثو ةخسن هسفنل بلج دق ناكو . سودرفلا

 هنأ نيدلا نص ركذيو . قشمدب ةيفرشألا ةسردملا نم هيلإ تلمُح سّيلغدامو دامزق نبا : نيريبكلا

 رسعت ىبرغم طخب اناك |ممنأ ريغ (ه ٠/75 - #78 ) رصمل هترايز ىف نيناويدلا ىلع لصح دق ناك

 ,نع هلقنام هطخم هل زاجأو « هتعجارمو ري رضلا نبا ةخسن ةلباقم نيناويدلا ححصف . هضعب ةءارق

 « لئاقم نب نيدلا ءالع ةامن ذئنيح نيعرابلا همالعأ نمو .بلح ىف لجزلا خياشمب هفرعو . هتخسن

 ةماورو نامزق نبا ةءارق ىلع ماشلا لهأ لايقإ انيأر نأ دعب بجعنتاال انلعلو . ليلق ابع هل مج رانسو

 ةديحولا نامزق نبا لاجزأ ةطوطخم انرصع ىلإ ظفتحا ىذلا ديحولا رطقلا ىه نوكت نأ هلاجزأ

 .. نأ فرعن نأ فيرطلا نم لعلو . فارغكنزلا ةقيرطب اهرشنو 18945 ةنس جرب زنج اهبلع رثع ىلا

 ةدرب ىلع احرش فلآ ةرجهلل 795 ةنس قوتملا غئاصلا نب نيدلا سمش وه اريبك اثدحم ابقف

 اضيأو عيدبلا عاونأ نم هل ضرع امف هنمز لهأ رعشب هيف دهشتسا « ةدرملا مقر مساب ىريصوبلا

 وهو . حرشلا اذه نم ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد ىفو . (' ' مهلاجزأ نساحم نم ةفئاطب دهشتسا

 . ةفلتحا اهتانسحم ىلع قيبطتلاو ةغالبلا 0 ةدام نوكيل هتيحالصو لجزلاب ىوف فارتعا

0
 

 5ك 0 ىرومحلل بدألا هينارجل رلعنا . ١١6
)١( 
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 </م١٠ ةنس دودح ىف قوتملا قشمدلا دوعسم نب نابوج لوق اهفئارط نم اناقلي امو « ةيماعلا
 ْ ١7 ةرجهلل

 تيلَختاو مهلا لازو ىبلق تحيرو تيّلسلا دق ىلإ لوأو هقرافأ
 تيّلَحتاو لكلا تيسن مجر اذإو تلو اذإ قح ىف هيواسم ركذاو

 هنأ ىنعمب ىلختتلا نم ىلوالاو « نيتيسأل ةيفاق ةرركملا ) تلختاو ١ ةملك ق ةحضاو ةبروتلاو

 زتخاو للخ هباصأ ةماعلا لوقت « للخلا نم ةيماع ةملك ةيناثلاو , مثلاو مهلا نم ايلاخ حبصأ
 اءانع ىولسو اف ركف نم هيف ناك ام لك ىبسنف « لوهذ هباصأ هتبحاص تل اذإ هنأ ديريو . هلقع

 . مهأ نع دعبو

 ىسو الا ذاعم نب دعس َةَلالس نم وهو 8٠ هكلس قوتملا ىديوسلا نب نيدلا زع هرص أعم قتلنو

 اومجرت نم ضعب لوقي امك - ناكو « قشمدب ءابطألا خيش ناكو . ليلحلا ىباحصلا هموق ديس

 كمْيَس اذو كممر اذ ظْيسللاو ّدقلاو 2<كمجت اذو كهبش اذ دعسلاو ردبلا
 كِمَع اذو كلاخ اذ نسحلاو كسملاو كمّسق اذو ىمسق اذ بحلاو ضغبلاو

 كتاف اهلفخلو حمرلا لثم قوشمم وتسم اهدقو « دعسلا اهظح وأ اهمجنو ردبلا هبشت هتبحاصف
 ىلع نسحلا لاح كسملاو ؛ هيمصنو همسق بحلاو اهبيصنو اهمسق ضغبلاو . مهسلا لثم لتاف

 : ةهكف ىرخأ ايلاوم هلو . ةحضاو ةيروت (« كمع١ ةملك قو اهئاضعا لك معب نسحلاو اهيتنجو

 انعمجأب انحن : اطل تلاق ؟وحنلا ام انعمست دصقلاو اتحخال هلياق ىذ

 ىف ايلاوملا باحصأ مظنو . ىحصفلاب نحن ىه انحن ةملكو ؛ ةحضاو ةاحنلاو وحنلل ةباعدلاو

 تايلاوم اومظنف ةفوصتملا اهلغتساو ؛ ةعيبطو رمخو ءاجهو حيدمو لزغ نم رعشلا ضارغا مثيمصتس
 . 20 هلوقب اهنم ىنتكن ايلاوم نينا وحنب ىبسلبانلا ىنغلا دبع ناويد ىف قتلنو . ةريثك

 ١//9ا ١٠١
 ىدرب ىرغت ؟١1م/١ تاسولا تاوف
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 , 5146 ص ىسلبانلل قئاقحلا لاويد 10( سال ىاصلا لممملا انتيلاتو ايلاوملا مادذشض ل عحار (؟١
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 قوُيَعلا نم ىلعأ نكف دحاو لكلاو قوبسملا وه رهاظلا قباسلا نطابلا
 قولخلا وأ لاخلا وه عيمجلا امأ قوتعماي لكلا تنأ لكلا نع جرخاو

 ىرخأ ةرابعب وأ « هتاقولخم 'عيمج ىف لثمتملا هللا دوجو وه دحاو دوجو الإ نوكلا ىف سيلف

 هلك نوكلا رمغت دوجو ةدحو ىه . ْ
 مهروحس اولوانتي ىك سانلا ظاقيوال دادغبب نودلشنملاو نوتغملا اهعرتخا اموقلا نأ فورعمو

 تذحخأ انه نمو ( روحسلل اموق » ةملكب رود وأ اهنم نيتيب لك نوهتتي اوناكو ؛ موصلل ادادعتسا
 تاياكحلا مظنل هنزو نويدادغبلا عرتخا دقف ناكو ناكلا امأ . ةيبرعلا نادلبلا ىف تعاشو اهمسا

 ىف انب رم اك مكحلاو تايدهزلاو ظعاوملا هيف اومظنف هب اوعستا مث « خيراتلا ثادحأو تافارلاو

 ةموظنم //59 ةنس قوتملا ىدرولا نبالو . رصم مسق  2١١ىذلا نوعاطلا ءابو ثادحأ اهيف روص هنم

 ىف هنم ةيفوص ةموظنم ىسلبانلا ىنغلادبع ناويد ىو . هتافو ةنس رصمو ماشلا هب تنحتما

 نع ةلمحم ةملكب ثدحتن نأ ؛انب ىرحو .دوجولا ةدحو ىف هتديقع روصت اتيب 2"') نيرشع

 ظ . لاجزلا لتاقم نب ءالعلا ىبأ

 . لتاقم نب ءالعلا © وبا

 ملعتف بدألا ىناعت » هنإ رجح نبا لوقيو « ةامي 504 ةنس دلو ىومحلا لتاقم نب ىلع وه

 ناكو ..نيدلحم ىف درفم ناويد ىف هلاجزأو « اهب رهتشاف لاجزألا مظن هيلع بلغو « اليلق رعشلا
 هل نأ رجح نبا ركذيو ( 751١ ةنس لئاوأ ىف هتافو تناكو .. هنمز ف هيلإ .ىبتنا دق نفلا اذه

 ىصلاو ةتابن نبا هدنعو هايإ هدشنأ ( 1٠١-79 ) ةاح بحاص 5 كلملا ىف اروهشم الجز

 ثلاثلا لئاوأو ىناثلا دقعلا رخاوأ ىف لضفألا هنباو ديؤملا حدمو ةاح لزن دق ىصلا ناكو . ىلحلا

 نب نيدلا ءالع خيشلا ناكو » : الئاق هتنازنخ ىف ىومحلا ةجح نبا هب ديشيو . نماثلا ترفلا نم

 دروأو ..نفلا اذه ديلاقم هيلإ َتمّلُس نممو « هترذع ابأو هتدّجَب نبا ناك لجنزلا ركذ اذإ لتاقم

 ى راثكوالا نع ىنغت هخيراتو هتركذت ىف هلاجزأ ررغ نم ةذبن ىدفصلا نيدلا حالص خيشلا

 : طفلا اذه ىلع هلهتسي وهو ركذلا هفنأ روهشملا هلجز ىومحلا دشنيو . « هتمجرت

 نايعا ىف ةئماكلا رردلاو 1975 ٠ 680 « 47 ص ىومحلل ىدرولا نبال رشبلا رابخأ ى رصتخلا ةمتت (1)

 ةباتك ى هل ىجاونلا دشنأو ٠١ م/ رصح نبال ةنماثلا ةئاملا ظ اا

 ( سرهفلا رظنا)١ لاجزأ ةتس لالللا دوقع 5901١. ص ىسلبانلل قئاقحلا تاوبد (غ1؟)

 بدألا ةنازخ هلاجزأو لتاقم نب ءالعلا بأ ىف رظنا ()



 هاّحم ىلع دصرَي هايحوض قو نمزاف هايإالإ قشعي سيل هايت -بحم ىبلق

 بطغي وُلاَصو مار نم | عيطي اول مسلا رْدَب

 ورمعرغصل بجعاف ورمتثو ىوهلا ثيل ورمسب رهق لازغ ورمأ ىف ريب ريغص

 بعرَأو دوسألا ىَدْر عبرأو رشع نبأ مجر

 وتعمس دقو لاقف وتعمطهيفامبّيَححو وتعب تنك ىحورو وتعبت راج ركذأ

 بعتتل كيلع ىبثخأ عبتت 2 ىلالو 2 مجرا

 وفكو كانم ْعَد لاق فك ل ترو الخل عيطمتيشم وفلخو ومادق مك

 بعصأ اًيررلا نم  عّبَصإ مثل نإف

 ظافلألا رايتخا ىلع هتردقل عدبم لاجز هبحاص نأ فرعن توصلا اذه حمسن نأ درجمبو .

 لثملابو « هايحم بذجت « هايح »و هايإ بذجت « هاّيتف » لوألا رودلا ذنم اضعب اهضعب قناعي ثيحب

 اقاستا لجزلا ىف مغنلا قستي كلذبو ظافلألل صقرم ىف اننأكو . بطعي بذجت لفقلا ىف « عبطي ١

 ءامسلا ىف ردب هتبحاصف « اهتقاشرو اهتفخو ريواصتلا ةعور عم هحورتست ناذالل رطع هناكو « اعيدب

 ثويللا اهرغص عم .. نيوارمسلا وأ نيتليحكلا اهينيعب رهقت لازغ ىهو « ىديألا هيلإ لصتال

 مثل لواحيو . بذاك بارس اهيف هلمأف « اهعبتي ال نأ هّتحصنو . ابعر اهبعرتو اهكلبتو .رومنلاو
 ةيلجز ةعنص ىهو . كل برقأ ءامسلا موجن نم اهتاوخأوايرثلا هل لوقتف اهلمانأ نم المنأ وأ اهفك
 : هتراهم غلبم لع لدي ابعالت لاعفألا ىف بولقملا سانجلاب بعالت دقو . ةعورلا ىهتنم ةعئار

 . بعصأ اهلباقت عبصإو بعتت اهلباقت عبتتو ٠ بعرأ اهلباقت عبرأو « بطعي اهلباقت عبطبف
 اهناك مغنلا ةيجش ةيلجز ةغل ىلإ انف ىوتحتال ىّتلا ةيداعلا ةيمويلا ةغللاب لجزلا لوحتي هلك كلذبو

 بحاص لوقي قحبو « ةليخألاو روصلا نيوالت نم هماغنأ بيلدنعلا لمحيام عم بيلدنع ديرغت
 . نيعبدب نيرخآ نيلجز ةنازخلا بحاص هل دشنأو . « نابكرلا هب تراس » : لجزلا اذه نع ةنازخلا



 سك( ط/ارَصفلا

 هباتكو رئنلا

 ةيناويدلا لئاسرلا

 هذاا نم ناك ال : ةيمأ ىنب ءافلخ لوأ ةيواعم دهع ذنم ةيناويدلا لئاسرلا ماشلا تفرع

 هنع ردصت ىتلا لئاسرلا متخوا () متاخللل ايناث اناويدو جارخلل اناويد هعم ذختاو « لئاسرلا ناويدل

 ءافلذلا نم هالت نمو ةيواعم ىضم ذإ « لئاسرلا ناويذ : لوألا ناويدلا ةصاخ انمهيو « ةالولا ىلإ
 دقو « مينمرل ةغالبلاو نايبلا نم ةورذلا ىف نؤنوكي ثيحب « هيلع نوموقي نم رابتخا ىلع نييومألا
 امأ . مهئامسأب ةليوط اًنابثأ ىرايشهجلا ركذيو « برعلا نم مهنوراتخي لوألا نرقلا لاوط اولظ
 باتكلا ىنعام.ناعرسو « برعلا نم هباتك حبصأف ىلاوملا نم باتك هيلع موقي ناكف جارفلا ناويد

 . ") لئاسرلا ناويد ىف نوكراشي اوذخأو ةيبرعلا ملعتب بناجألا

 مامز حبصي ىتح ( ه ٠١4 - ١74 ) كلملا دبع نب ماشه ىومألا ةفيلخلا نمز ىلإ لصنامو

 ١ لئاسر ضغب اهنع لقنو ةينانويلا نقتي ناكو « '' ملاس وه ماشهل ىلوم دبب قشمد ىف لئاسرلا ناويد

 هّدعو « ةينانربلاو مالسإللاو ةيبرعلاب ةضيرع ةفاقث افقثم ناك هنأ كلذ ىنعمو «(؟ سيلاططسرأل

 وحن غلبت لئاسر هل نإ لوقيو مهبدأو برعلا خيرات ىف لوألا ةرشعلا ءاغلبلا دحأ تسرهفلا بحاص

 ةيانع لمح ىهو « ىرسقلا دلاخ ىلإ ماشه نع اهبتك هل ةلاسرب ىربطلا ظفتحاو «7ةقرو ةئام

 لئاسرلاب ضوبْلا ىف هعبتو . وصلا فدارتلاو جاودزالا نم هل هرفويامو بولسألاب ةحضاو

 )١( ص ىرايشهجلا (9) ( ىبلخلا ةعبط ) ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا 5" .
 ص تسرهفلا (:؟؛) . 55 ص ١7١ .

 ١؟( نص تسرهفلا رظنا (5) ص ىبرعلا رثثلا ف هبهاذمو نفلا كلذ ىق رظنا الإ١ا « 5”87م١ا.

. ٠617 
 ْ ضلما
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 بتاكلا ديمحلا دبع وه هتيب ريغ نم اهبيناثو « هللا دبع هنبا وه هتبب نم امهدحأ :ناذيملت ةيسايسلا
 غلبأ وهو (؛ ةيمأ ىنب ءافلح رخخآ دمحم نب ناورم مايأ ىف لئاسرلا ناويد ةساير هيلإ تبتنا ىذلا

 ةياتكلا تئدُب » : ليقف « لإثمألا اهب تبرض دقو هتغالبل « هنمز تح مهرهشأو نيواودلا باتك
 هتةيرطلو « نولسرتملا ذخأ هنع-» : ميدنلا نبا لوقيو '' « ديمعلا نباب تيتو ديمحلا دبعب
 مدخحتسا نم لوأ » هنإ ىدوعسملا لوقيو ( ()7 لسرتلا ىف ةغالبلا ليبس لهس ىذلا وهو « اومزل

 مبتفئاط ومن ىلع لدت ىهو « باتكلا ىلإ ام هجو ةلأسرب رهتشاو "7 بتكلا ىف تاديمحتلا
 ةفاقثلاب اوملي نأ مهحصني اهيفو . عمتججاو ةلودلا ةايح ى ةزراب ةئف نولكشي اوذخأ مهن
 هنإ نيتعانصلا بحاص لوقيو «ةيسرافلا فرعي لاكو .(4) ةينجألاو ةسرعلاو ا

  ركذو « © ىلرعلا ناسللا ىلإ اهّوحف ىبسرافلا ناسللا نم هدعب نمل اهمسر ىتلا ةباتكلا ةلثمأ جرختسا
 , ةيسايسلا هلئاسر ضعبب ةيبدألا بتكلا ظفتحتو . ةيسرافلا نم بتك ضعب مجرت هنأ ظحاحلا
 ههَّجو نيح هللا دبع هدهع ىلوو هنبا ىلإ دمحم نب ناورم ناسل نع اهب بتك ةليوط 17 ةلاسر اهنمو
 اماظن مه عضي ةلودلا داوقل مكحم روتسد ىلع لمتشي بّيتكب هبشأ ىهو « جراوفللا ضعب ةبراخن
 نم ةفالخلا تلون نأ درجء”.وم . ةيبرحخلاو ةيداملا نيتهجولا نم اهنوئش ريبدتو مهشويخ اقفد

 ةعبات ةيالو هعيمج ماشلاو ىه تحبصأ قشمد لحم دادغب تلحو نييسابعلا ىلإ نييومألا
 دقل لب « نييديشخإلاو نيبينولوطلاو ةالولا رصع ىف رمأ ريبك ننال ناويدل دعي لو « نييسابعلل
 لوحتو ةيناويدلا ةباتكلا تلوحت ذإ «ريبك بتاكب ماشللوأ قشمدل عمسن دعن ملو ء اما لطعت
 ىلإ نيدودشم عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا : نورقلا لاوط انحبصأو « دادغب د لإ ءاشنإلا ناويد اهعم
 هيف رهظو ناويدلا اذهب طاطسفلا ىف ىنعت ةينولوطلا ةلودلا تدذحأو « ماظعلا هباتكو دادغب ناويد
 , ماشلا لإ طّمسي مل هنم ائيش نكلو نييديشخالا نمز طاشنلا اذه رمتساو « هبارضأو ناكدبع نبا
 ىف رصمل اعبات اهنادلب نم ريثك لظو « اعيمج نييديشخوالاو نيينولوطلل ةعبات ةيالو كئنيح تناك ذإ
 ةاتكلاب هيف باتكلا ضبني ءاشنإ ناويد اهريغ وأ قشمد ىف ذئنيح أشني ملو « ةيمطافلا ةلودلا نمز
 ىنعت اهانيأر (ه ه44 - 491/) نئيروبلا ةكباتألا ةلود مكح قشمد َّلظأ اذإ ىتح « ةيناويدلا

 ات نيدلا ىبحن دمحم قيقحت) ىلاعثلل ةميتيلا ()
 اهدعب امو ١ ص ىرايشهتلا (4) , ١514/9 ( ديمحلا دبع
 +84 ص ( ىلخلا ةعبط ) نيتعانصلا (8) . ١7١ نص تسرهفلا (؟)

 . اهدعب امو ١46/٠١ ىدنشقلقلل ىشعألا حبص (5) ( ءاجرلا راد ةعبط) ىدوعسملل بهذلا جورم ()
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 ىتخأ نبا 27 ةلودلا ىنس مهمهأ لعل « نوفلتخم باتك هيف ةباتكلا هغالبب رهبتشيو « ناويدلا اذهب
 هتاروشنم نم ةفلتخم اعطق داعلا هل ركذيو « حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا طايخلا نبا رعاشلا

 ظ : ةرازولاب روشنم ىف هلوق كلذ نم « هديلاقتو
 هلئام ريظنالو « هيراحب نيرقال « اريثأ اًئيكم ايندل هناكمو « اريطخ اندنع هلحم ناك الو

 اتلوعو : امناكم هب انددسو « اهناكرأ هئكرب اندادش هيل اعم كاردإ ْق عمطي لواطتم الو ١ هيرايي د

 . « اهيفاكو اهأفك هانيأرو « اهيلوتل هانضهنتساو « اهيف هيلع

 هدعب بتكو . ةبوذعلاو ةقاشرلا نم ليلق ريغ هيف اعجس ةعوجسم امتاد وحنلا اذه ىلع هتاباتكو
 بتاكلا ©داقنلا نبا مماب فورعملا ىديمحلا دمحأ نب هللا دبع نييروبلا قشمد نيطالسل

 فوتو « ةريسي ةدم هل بتكو « دومحم نيدلا رون مهنم اهكلمت نأ ىلإ مه ب دي لظو « قشمدلا
 . هتاباتك نم ائيش داعلا ركذي لو « ةثامبمحو نيتسو عستوأ نامث ةنس

 ناكو (ه ه4 -841) نيدلا رون دهع ةيلامثلا ماشلا نادلبو . قشمدو بلح لطي
 مجرتملا رعاشلا نبا وهو « ىنارسيقلا نب دمحم نب دلاخ اهيف ءاشنوالا ةباتكو هنيواود قوتسمو هريزو

 نم اغلبم هنم غلبو , هعنطصاو هعفر نيدلا رون ناك » : هيف داعلا لوقيو « حيدملا ءارعش نيب هل

 سوكملا عفرل نيدلا رون مساب هبتك اعيقوت لصاو نبا هل ركذيو !''« هعم كمل ىف هكرشأ هناكرمألا

 . 9 هيف ءاج هككح اهلظأ ىّتلا نادلبلا ىف هتيعر لهاك نع ةظهابلا بئارضلاو
 مكلاوحأب ةفححملا ملاظملا نم ابترم ناك ام - مك اعرو هللا مكقفو اياعرلا رشاعم - متملع دقو »

 ىتلا نؤملاو « مكقازرأ ىف مكيلع ةقيضملا موسرلاو « مكلاومأ رطش ىلع ةيلوتسملا سوكحملاو
 ريبدت - انل - لجو رع - هللا ضوُف نأ ىلإ مكيلع كلذ رارمتساو « مكك المأ عفانم ىف مكمهاست
 ىف غتبن ملو « الوأف الوأ مكنع كلذ ةلازإب انرمأف « مكريغصو مكر يبك ىلع اناعرتساو « مكلاومأ
 ؤ . « الوأتالو ةهرش ههوجو ىلع هرارقإ

 هباتك نم ناكو . بئارضلاو سوكملا نم دلب لك نع نيدلا رون طقسأ امب نايب كلذ ىليو

 ه1 ةنس'ةمدخلا نم هافعتساو « قشمدب ءاشنإلا بتاك ىرعملا هللا دبع نب ركاش © رسيلا وبأ

 ,امو 57١/١ لصاو نبال بوركلا جرفم رظنا (4) ص ( ماشلا ةيادب ) ةديرخلا ةلودلا نس ىف رظنا ١(

 ."اهدعب ان

 ىنأ ق عجارو "8/5 (ماشلا مسق) ةديرخلا (ه) خيرات بيذهتو ١5/١" ( ماشلا مسق ) ةديرخلا (7

 .:804 ص ءالعلا ىبأب ءامدقلا فيرعت رسيلا . 18/5 ةرهازلا موجنلاو ؟ا///7 ركاسع نبا

 .7١؟ه/١ ةديرخلا (*)
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 مساب ةفورعملا هتسردم ىف سيردتلا - فورعم وه اك هيلإ فاضأو « هماقم ىناهصألا داعلا ماقأف

 هناويد ىف هباتكتساب مسرف نيدلا حالصب لضافلا ىضاقلا هلصوو . ةيعفاشلا ةيرونلا ةسردملا

 . عزانم ريغ ماشلاو قشم قشمد ىف ةيبويألا ةلودلا باتكر بكأ وهو « ةلمحم ةمجرت هل درفنسو « ماشلاب

 « ىبويأ ريمأ دلب لكل نوككي نأ كشويل ىّيح « نيدلا حالص نمز دعب تاعاطقإ ىلإ ماشلا لوحنتو

 فرشألا بتاك هيبثلا نبا لثم ىرصم ريغ مهنيب ناكو « هبان لئاسر بتاك هسفنل ريمأ لك ذختيو

 ةنس قوتملا ثيش نب ىلع نب مهحرلا دبع لثمو ء رصم ىف لزغلا ءارعش نيب روهشم وهو ( ىسوم

 لمع ىف باتك هلو « قشمد بحاص ىبويألا ىسيع مظعملل ءاشنإلا ناويد بحاص
 وهو ( ةباصإالا مناغمو ةباتكلا ملاعم » هامس ةببويألا ةلودلا نمزل ةيناويدلا ةباتكلا ديلاقتو نيواودلا

 ةلودلا هذه ذنم رثكيو . ىدنشقلقلل ىشعألا حبص باتكر داصم دحأ وهو « توريبب امبدق عوبطم

 ناويدلا اذه دانسإ ىف اقوفت نوزهظي نم ىلإ رصمب ءاشنالا ناويد ةسايرب دهعي نأ :كبلاملا ةلودو

 . ةرجهلل 591١ ةنس ىفوتملا ئشنملا ىبلحلا ريثألا نب دمحأ نيدلا جات مهنم ركذنو « قشمدب مهيلإ

 سربيب رهاظلا دهع ىف ةرهاقلاب ءاشنإلا ناويد ىلإ هنم لقتنا مث « قشمدب ءاشنإلا ناويد ىف لمع
 قنور همالكل ١» : ىدرب ىرغت نبا لوقبو ءرسلا ةباتك ىلو نأ ىلإ قرتي لظو « نووالقو

 اهيلع هثاليتساو سلبارطل هحتفب نعلا بحاص ىلإ نوؤالق نع اباتك هئاشنإ نم ركذيو « ةوالطو

 ةلمح ةلزانم نع نيدعاقلا ماكحلا نم هريغ ىلع نوؤالق ءالعتساب هيف هُوَن نييبيلصلا ىديأ نم

 : 2 لوقي ءوهللا ىف نيقراغلا بيلصلا
١ 

 ىري « هسنأ سلجم ىلع بكم « هسفنب لوغشم وه ْنَم الإ مهيفام كولملاو ءافلخلا تناكو ١
 نم هلمأ غلب دق « ةميزلا قرط نع الإ اهنم لاسي مل برحلا فصَو هل ْنَع اذإو « ةمينغ ةمالسلا
 .( بهذت كلاممو « بهْنُت لاومأو « ةبطخلاو ةكسلاب هكلم نم عنقو ةبترلا

 ىف مهل دجاسملا ءابطخن ءاعد ةبطخلاب ديري امك اهيلع مهئامسمأ شقنو دوقنلا برض ةكسلاب دبريو

 199 ةنس قوت ىبح نيدلا داع هنبا ةرهاقلا ىف رسلا ةباتك هدعب ىلوتو . ةعمجلا موي مهتباطخ ماتحخ

 . نوؤالق نب رمل دمحم دهع ىف ىلع نيدلا ءالع هوحخأ هناكم لغشو

 ةنس قوتملا دومحم باهشلا ةرهاقلاو قشمدب ءاشنإلا ناويد اوسأر نيذلا ماشلا باتك ريكأو
 هلئاسر نم ةريثك جذاب هحبص ى ىدنشقلقلا ظفتحاو حيدملا ءارعش نيب هتمجرت ترم دقو « 6

 م4/4 هتمجرت ىف عجارو "6170 ةرهازلا موجنلا )١(
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 ركذو « لسرتلا ةعانص ىلإ لسوتلا نسح » هباتك ىف ةفئاط اهنم هسفن وه ركذو ٠ ةيناويدلا هتاعيقونو

 « نيدلحم اهنم راتخا ءالضفلا ضعب ناو اًدلحم نيثالث ىف لخدت هلئاسر نا ىدفصلا نع رجح نبا

 : )فيس ديلقتب ةثنهتلا ىف هلوق نمو

 اذإو « هدنرف ىف حتفلا رهاوج قرشتو « هدمِغ نم رصنلا لياخم عملت افيس : اَننِم هدلقو »
 كلولم نم كلم ىلع هدرج ىتمو « ِهّدَح دنع فقوف هردق لجألا فرع سوفنلا ىلإ لجألا قباس
 قتاع ىلع ىذلا انفيس هنأ ملعو  همداوق هب ضينت نأ ؛هشيج حانج زجعو « همئازع تهو ادعلا

 . « همناق تناومسلا رابج دب ىو هداجن زعالا كلملا

 ىدفصلا نيدلا حالص ءاشنوالا نيواود قرصم قو ابيف اولمع نيذلا ماشلا باتك رابك نمو

 نباب فورعملا ىومحلا دمحم نب دمحم نيدلا رصان مهنمو « ةملكب هصخنسو 7514 ةنس قوتملا

 هتباين مايأ خيش ديؤملا ناظلسلا بحصو اهرس ةباتك مث هاح ءاضق ىلوت #69 ةنس ىفوتملا ىزرابلا
 دقو « ىفوت نأ ىلإ اهب رسلا بتاك هنيعو 8١ ةنس اهيلع نطلست نيح رصم ىلإ هعم مدقو ؛ قشمدب

 ناطلسلل ( ذئنيح رصمب مقملا ىسابعلا ةفيلخلا ) نيعتسملا مامزالا نع دهعب هل ىدنشقلقلا لفتحا

 : "' لوقي هيفو ء خيش ديوملا

 نمو حبصأف نيدلاو كلملا حلاصمل هاضتناو « اديؤم هرصنب نيدلا لعج ىذلا هلل دمحلاو
 لدعلا فراوع هل تيوز كلم خيشب نامزلا رقف ىلع حتفو «ءادعلا ةدئاب ةئداب همزع تافهرم

 هيأر ماكحأب لاوحألا داسف حلصأو « ادعسلا ديعسب - دمحلا هللو ىبغتساف « لضفلا فراعمو

 ةفيرشلا ةلودلا ءايلوأ ىلع نتماو ء ىدّرْلا نم ةنمآ « ءادّرلا ةنومأم ثحصأف ءهكح ماكحإو

 . « اددسم مهيف فيرشلا هريب ذت مهس لزي مل نمي

 لادلا لعج دقو هتاعجس ليطي ذإ « روطسلا هذه ىف حضتنت ةيئاشنإلا ىزرابلا نبا ةردقو

 ماكحأ »و « ةدئابو ةثداب » ىف امك سانجلا اهيلإ فيضيل هتاعجس ليطي امئإ وهو « اعيمج اهيفاوق

 مجسلل اضيأ حسفيو .كالحلا : ىّدّرْلاو ( لاوحألا نع ةيانك) بوثلا : ءادّلا وو ؛ ماكحإو

 . « لضفلا فراعمو لدعلا فراوع » : لثم ةعحسسلا ىف ىلخادلا
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 ظ . هلئاح : فيسلا ةعبطملا عبط لسرتلا ةعانص ىلإ لسوتلا نسح عو)

 5١51/1١4. ةرهازلا داجتو .هحانج ىف رابكلا رئاطلا تاشير : مداوقلاو



 ْ سو.

 ١18307/ ةنس قوتملا ىومحلا ةّجح نبا وه هل انطاوم ابيدآ ءاشنإلا ناويد ىف ىزرابلا نبا نّعو

 لَّرعي ةرأت تاكو 4 نيدلا لايك هنبا رسلا ةباتك ف ىزرابلا نبا فلخو ظ ةريصف ةملك هل درمنسو

 ١ , 865 ةئس هتافو ىوح رسلا ةبامك ىلإ دوعب ةراتو

 ىلإ ةلودلا مهتلقن نأ ةيناويدلا ةباتكلا ىف مهغوبن نم غلب نيذلا نييناويدلا باتكلا ءالؤه ءاروو

 ناويد باّتك مهمهأو . ةيماشلا نادلبلا ماكحل نوبتكي اوناك نوريثك باّتك ريبكلا اهناويد ىف ةرهاقلا

 امماّتك نم ركذنو « ةيماشلا نيواودلا مهأ كلذل اهناويد ناكو . ناطلسلا بئان اهب ناك ذإ قشمد

 فصو ى هرثذ نمو الالا/ ةنس قوتملا متاغ نباب فورعملا نالس نب دمحم نب ىلع نيدلا ءالع

 : )١( ةعلق

 اهرظان نظيالو « ارْزَنالإ ريثكلا ددعلا اهناكس رظنيالو « ارّْرَش الإ اهامرم دعبل ُنويعلا ىرتال)

 اذه نأ الإ رحبلاك اهمحي قدنخ تارفلا نم اهلو ء جاربألا نم اهلام موجنلا نيب ةعلاط اهنأ الإ

 ْ ( جاجأ حلم اذهو تارف سذع

 جات ديفح اهب ءاشنإلا ناويد ءاسؤر ىرخأ ةرابعب وأ قشمد ىف رسلا باَّتك مهأ نم ركذنو

 رسلا ةباتك ىلوت « هللا دبع هنبا مث ليعامسإ نب دمحم نيدلا لاكوهو « افنآ روكذملا ريثألا نب نيدلا

 قاعراب ناكوا/917"ةنس قوت تح د يهسشلا نب نيدلا !'' حتف اه الوتوا/"4 ةنسلزعوةرتف قشمدب
 مهنمو . تيب فلآ نيسمخ هتدع تغلب زجر ىف ماشه نبال ةريسلا مظنو « لئاسرلا ةباتكو رعشلا

 ةباتك مث « قشمد شيج رظن ىلو 815 ةنس ىوتملا ىمدألا نباب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا ردص
 نيب هل عمجو 8١6 ةئس رصمل اناطلس حبصأ نيح خيش ديؤملا هعم هلقنو « اهتاضق ىضاق مث اهرس

 . 2 ""ايكذ احيصف ابيدأ اعرابام امإ ناك» : ةرهازلا موجنلا بحاص لوقي هيفو ةبسحلاو ءاضقلا
 تحبصضأو 4؟5؟ ةنس نوينامعلا اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ قشمدب ةرهدزم ةيناويدلا ةباتكلا تلازامو

 نم ةئالث دنع اليلق فقنو . ماشلا نادلب نم اهريغ ىفو اهيف نيواودلل ةيمسرلا ةغللا ةيكرتلا ةغللا
 . نيبمانلا اهماتك

 9)١( تايفولا تاوف ١ . ةرهازلا موجنلا 2( : نيبحسملا : رزشلا رظنلا 11

 ةرهازلا موجنلا (") . ةحولملا ديدش : جاجأ .ولح : تارف ١١/١4



 ىناببصألا )١( داعلا

 دادغب ىلإ هوبأ هب مدقو 018 ةنس ناهبصأب دلو « دماح نب دمحم نب دمحم نيدلا داع وه

 مولع فقثو « اهب هقفتو « ةئشانلا نم هتادل عه ةيماظنلا ةسردملا كلس ىف وه مظتناو . اهم رقتساو

 اهريزوب لصتاو « دادغب ىلإ عجر نأ ثبلي ملو ء هد 7 ةنس ناهبصأ ىلإ هيبأ عم داعو « ةيبرعلا
 داهعلا نجبسو 05٠9 ةنس ةريبه نبا فوتو . طساو رظن / ةرصبلا رظن هالوف ةريبه نب نيدلا نوع

 ىأرو « هتناكم ٌدرتسي نأ عطتسي مل هنأ ريغ « اعيرس هتيرح هيلإ تَّدّرو « هعابتأ نم نجس نميف
 نيدلا روتل ةعبات تحبصأ دق تناكو 0517 ةنس اهزنو ء قشمد وحن ههجو ىلوو . اهقرافي نا

 مج و نيدلا رون ءارمأ نم مهم ريمأ ىلإ ىروزرهشلا نب نيدلا لايك قشمد ىضاقف هملقو ٠ دوم

 نيدلا رون ىلإ ىضاقلا همدق مث « نيدلا حالص هنبا ةوظحو هتوظح بستكاف « بويأ نيدلا

 ىف حجنو « دادغبب دجنتسملا ةفيلخلا ىلإ الوسر هب ثعبو « هرس بحاص هذختاو هب بجعأف
 قشملدب اهأشنأ ىتلا ةيرونلا هتسردم ىف سي ردتلا ©51/ ةنس نيدلا رون هيلإ ضوفف داعو . هتمهم

 هيلإ فاضأ نأ ثبلي ملو . ةيداعلا ةسردملا هل اميركت هلجأ نم اهامس دقو « ىعفاشلا ةقفلا ةساردل

 نم داعلا ليعامسا هنبا ةيشاح تلزع ه59 ةنس نيدلا رون قوت املو . ءاشنوالا ناويد ةساير

 نيدلا حالص نأ ماعو « لصوملاب اهيلإ هقيرط ىف ضرمو « دادغب ادصاق قشمد كرتف « هفئاظو

 همدقو « صمح ىف نيدلا حالصب قتلاو « اوت داعف « ابيلع ءاليتسالل قشمد ىلإ ةرهاقلا نم مدق

 ىف همزلي لظو نيدلا حالص هبتكتساف « هتمدخب هعم هقاحلإ ىف هّبغرو « لضافلا ىضاقلا هريزو هيلإ

 هدعب نم بتك ه9 ةنس نيدلا حالص قوت املو . ةيرصملا رايدلا ىلإ ةرم تاذ هعم لحرو ماشلا

 رازو . هلمع نم هافعتسا ريثألا نب نيدلا ءايض رزوتسا اذإ ىتح ء قشمد مكاح نيدلا رون هنبال
 . 8917 ةنس قوت ىتح فلؤيو فنصي هراد مزلف ء قشمد ىلإ داع مث « ذئنيح رصم

 ناويدو تادلحم ةعبرأ ىف ريبك ناويد هل ناكو « رعاشو بتاك : ريبك بيدأ ىناهصألا داعلاو

 ةيسرافلا ديجي ناكو « ءاثرلاو حيدملا ءارعش نع انثيدح ىهرعش ضعب اندشنأ دقو « تايعابر هلك ر يغص

 ةارمو “٠/1957 ةياهنلاو ةيادبلاو ١78/5 ىكبسلل ةيعفاشلا ١١/1١8 ءابدألا مجعم : داعلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 نم سداسلا ءزجلاو "87/4 تارذشلاو 447/7 نانجلا ةفلتام عضاوم ق نيتضورلاو ١49/8 ناكلخت نباو

 قربلا : هيباتك ىو .(هسرهف رظنا) ةرهازلا موجنلا ربعو لصاو نبال بوركلا جرفم نم ىلاثلا ءزحلاو
 , هل ةريثك راعشأو رابخأ ةديرخلاو ىماشلا تاقبطو ١/١ تايفولاب قاولاو 749/4 ىهذلا
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 هبتكو خي راتلا نع انثيدح ىف انب رمو . ىلازغلا مامالل ةداعسلا ءايميك باتك لقن اهنمو « هنطوم ةغل

 قارعلا نم: هلاقتنا ذنم هتايح ثادحأ هيف فصو ىذلا ىماشلا قربلا باتك : ةمخراتلا هتافلؤم ركذ

 باتكو « تادلجم ةعبس ىف وهو ايهتاحوتفو نيدلا حالصو نيدلا رونل هتمدخ ءانثأو قشمد ىلإ

 ةرطفلا ةرصن باتكو « سدقملا تيبل نيدلا حالص حتف فصو ق ىسدقلا حتفلا ىف ىسقلا حيفلا

 حتفلا نا - عضوملا اذه ريغ ىف -- انركذو : مهارزوو ةقجالسلا خيرات ىف ةرطقلا ةرصٌعو

 لا ةلود خيرات مسأب ةرهاقلا ف عبط هنأو « ةرصعلا ةبحنو ةرصنلا ةديز و مساب هرصتخا ىرادنسلا

 نم سداسلا نرقلا ءارعش ىف وهو ء رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ باتك عبارلا باتكلاو . قوجلس

 ءارو هلو . فلاسلا نرقلا نم نماثلا دّقعلا لئاوأ ىف هتباتك خيرات ىتح ايسآ طساوأ ىلإ سلدنألا

 حالص ةافو تلت ىتلا ثادحألا نايب ىف ىقْعلاو ىّنعلا باتك اهنم انلصت ل ةيخيرات بتك كلذ

 ء نيدلا حاالص ةافو دعب رصم ىلإ هتلحر هيف فصو ةلحرلل ةلحن باتكو ه917 ةنس ىّتح نيدلا

 ممع دقو . هتافو ةنس ىتح 0417 ةنس نم ثادحأ ركذ ىف قراشلا ةفطعو قرابلا ةفطخ باتكو

 مغر - لدي امم « سانحلا ةصاخو ةيعيدبلا تانسحملا ضعبو عجسلا ةيخيراتلا هتاباتك ىف داهلا

 . ةعئار ةيبدا ةراهم ىلع - فلكت نم ابفام

 احتف نيدلا حالص حتف الك ناكو « ماخضلا تادلجملا لغشت ةريثك ةيناويد لئاسر هل تناكو

 نم نادلبلا ىلع نيمئاقلا ىلإو دادغبب ةفيلخلا ىلإ كلذب بتكاقيزمت مهقّرمو بيلصلا ةلمَح هيف رَحَد

 ىلإ نيدلا حالص نع باتك نم ةعطق فطتقنو . نيدلا ليبس ىق نيملا رصتلاب رش ؛ ماكحلا

 لوقي « هتكلمتو هتلود ىلإ - دودوم نب ىزاغ اهبحاص توم دعب -- لصوملا مضب هيف هربحي ةفيلخلا

 : داعلا هف

 اهقلطأو نييمطافلا دّيَبع ىنب ديبع نم هللا اهذقنأ « ميرك دلبو مظع ملقإ رصم نأ ءافخال

 . مويلا ىلإ رسلا ىومأم ريغ مهو « موقلا ةعيش اهيفو « ديق لك ءانع نم اييلإ انتّتعأ تاقلطم

 - هللاب ذايعلاو - لصح ولف ٠ اهركسع رفاوتي نأ اهقح نف ةفيطم اهب جنرفلاو مورلا ملاقأ فئاوطو
 ىلإ مالسالا روغثو ماشلا دالب ظفحلل انجتحاو « هقرخ عقارلا ىلع عستاو « هَقَْر لضعأل قتف اهب

 اهرافك نم اهقتنم ( اهبرح ) اهراكيب ىف نينس سمخ هلو « اهيلإ ىرصملا ركسعلا باحصتسا

 . « اهراعسأ ءالغ ىلع اهقاشمل المحتم

 لدتو .« تاقلطمبو اهقلطأ » نيبو « دّيَبُعو ديبَع » نيب ةعطقلا لوأ ىف داعلا سناج دقو
 ىف لقألا ىلع ايرصم ناك بيلصلا ةلمحل رمدملا نيدلا حالص شيج نأ ىلع ةحضاو ةلالد ةعطقلا .
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 راصتنا لك ىف تاراشبلا نم داعلا هبتكي ناكام ةرثك نيتضورلا بحاص ركذيو . ربكألا هروهمج

 سدقملا تيب حتف نيح هنأ ركذيو « هتاراصتنا رثكأ ناك امو « بيلصلا ةلمح ىلع نيدلا حالصل

 امصو معقاوملا اهيف داعلا فصي ةليوط لئاسر تاراشبلا تناكو « ةراشب نيعبس داعلا بتك

 اهيفو « دادغبب ةفيلخلا ىلإ اب بتك ىلا ميظعلا حتفلا اذهب هتراشب نوخروملا قوسيو . ايليصفت

 . نيملسملاو مالسإالا ىلع هئاعن غباس ىلع هللا ركشو اهديمحن ىف هبانطإ دعب « لوقب

 ىلع « ةيلاخلا نورقلاو . ةيضاملا كولملا تضرقنا دق « ميركلا ْحْجَّنلاَو ؛ مظعلا حتفلا اذه و

 لاوط هنع ترصاقتو ( هتدقع كاكفنا ) هيّنست نم سأيلا ةشحوو غ هيّجرت ةريجو « ِهْيّنمت ٍةرَْح
 ىلإ ( ةعيرشلا ) سدقلا داعأ ىذلا هلل دمحلاف , ممألا كالمأ هل راصتنالا نع تلذاختو « همحلا

 نم هيف رفكلا ةشحو لبو « سفنلا ىف ناكام ةحتف نم ققحو « سْجلا نم هذاعأو ء سدقلل
 داهجلا دعب ءاملعلاو ءاهقفلا هنكسأو « سمأ َلُذ اًيحام هموي َّع لعجو . سنألاب ءالسإلا

 موي سدقملا هتيب نم جرخأو .. سمشلا ىلبقتسمو بيلصلا ةدبعو « رسّقلاو هرطبلا نم لالضلاو

 هللا وه لوقي نم ةثالث ثلاث هللا نإ : لوقي ناك نم عقو (دحألا موي ديري ) دحألا لهأ ةعمجلا

 . « حوتفلا حتف وه ىذلا . حونمملا رصنلا اذهب ىتأو ١ حورلاو ةكئالملا لازنإب هللا ناعأو « دحأ

 هلئاسر ضعب ىف هنم رثكي دقو .رخآل نيح نم اهيف ثني سانحلاو « ةعطقلا ىف ريثك قابطلاو
 . راثكولا اذهب ىدفصلا هباعو « همادختسا نم رثكأ ىعيدب نسحم مهأ وه لب « ةطرفم ةرثك

 : ةبتاكم باوج ىف هلوقب الثمتم

 هجحو ( قارش :|) حّأبتو . ضيفتسملا هضّيف لضف ركش ىف ضافأو باتكلا ىلع مداخلا فقو :

 . « ضيبلا (هلضاوف ) هفراوغ نم هفّرعام هتهابن أب (راشتنا ) جّراتو هته اجو

 اذه قلق ىلإ رظنا» : ةريثكلا اهتاسانجو ةليوطلا ةعجسلا هذه ىلع ابقعم ىدفصلا لوش

 رمألا » : ىدفصلا مالك ىلع اقلعم ىكبسلا لوقيو .« بيترتلا اذه ىف هفّسعتو بيكتتلا

 زجعلا درو سانحلا نم اهيف رثكي ال ء رصقلا ةديرخ باتك باوبأ حتاوف ىعمس جم دقلو ء« فصو

 هبتكو هلئاسر ىف عوجملا داعلا مالك ولحن نيح هنأ ظحاالي هسفن ىدفصلا نأ ىلع . ( ردصلا ىلع

 1 فشريو ( هبناج ) هعقمص ناسحإلا ُّ عستيو « هعقو مرسلا ى بذعي ريثكلا سانحلا نم

 . ( هماح ديرغت نم ّبيطأ قوذ هل نم دنع نوكيو ع همادم



 ىدفّتلا ١١

 لوأ ى ىنعو 195 ةنس نيطسلف ىف دفَصب دلو « ىدفّصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص وه

 و امه ذحخأي ةرهاقلاو قشمد نيب لقنتو « ةيبرعلاو ةعب رشلا مولع ىلإ | همجيا 7. . مسرلا ةعانصي هتاح

 بتكي . دفص هنطوم جرذدلا ةباتك لامعألا نم للوام لوأ ناكو . بدألاب علوأو . ءاملعلا راك

 لمعلا سفن لغشو ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث . هطخ ةدوحل اهنيواود ىف باتكلا رابك هب مقويام

 سيئر ناكو ١ قشمد ىلإ اهكرتو « اهب ءابدألاو ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ىضمو . نيواودب

 باشلاب بجعأو 07١1 ةنس ذنم ةرهاقلا نم اهيلإ لقن ذإ دومحم باهشلا ذئتيح اهب ناويدلا
 . لئاسرلا ضعب ءاشنإ نم هب لصتيامو هلمع ىف هنواعي تح « تْمَّلا ةباتك ىف هنّيعو . ىدفصلا

 باهشلا ىدي ىلع جرحت امك « ارعاش هيدي ىلع جرختو « ةتابن نبا نيبو هنبب ةقيثو ةلص تدقعناو

 ىدفصلا لظو « هتمجرت ىف انب رمام وحن ىلع /؟8 ةنس دومحم باهشلا قوتو . ادي ابتاك دومح
 هتفيظو ىلإو قشمد ىلإ داعو « اتقو بلح ءاشنإلا ناويدل اسيئر نّيعو « ماشلا نيواود ىف لمعب
 ةصاخلا مسارملاو عيقاوتلا ةياتك ىف ةصاخو امم ءاشنإلا ناويد سيئرل اًدعاسم تسّدلا ةباتك يف ابم

 نأ ىلإ نيتفيظولا ىف رمتساو « لاملا تيب ةلاكو ذئنيح هيلإ تفيضأو . نيفظوملا رابكو ةاضقلا نيبعتب
 رضحم ناكو ؛ سي ردتلل ىومألا عماتملا ف هتافو ليبق ىدصت دق ناكو 515 ةنس ىشمدب قوت

 . ريثك نباو ىهذلا لثم هخويش صعب انايحأ هسورد ةقلح
 هرعش ناويدو « ارعاش ارثان اظان ابتاك اعراب امامإ ناك : ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو

 طظحال ةتابن نبا نأ رك ذيل ارارم هتنازخ ىف ىومحلا فقيو . نيرثكملا نم وهو سانلا ىديأب روهشم
 هلمع نأ ىلإ كلذب ريشي « ريعشلا زبخ » هام“ هنم هتاقرس َُق اباتك فلا هنأو هرعش ىلاعمل هتاقرس ةرثك

 نمو « ةيروتلا نم هيف رثكي وهو طسوتم هتلمج ىف هرعشو : هلكأو ريعشلا زبخ ةمذم سفن مومدم

 : هلوق هلام فيرط

 )١( ةرهازلا موجنلا هتمجرتو ىدمصلا ىف رظنا ١9/1١

 رحخ مال ةساكلار ,رذلاو 37/١ ريثك نبال ةبابلاو ةيادملاو

  "64..اهدعب امو ه/١٠ ىكيسلل ةيعفاشلا تاقبطو

 "م١ ع ردسلاو 9٠ / داعلا نبذ بهذلا تاردشو

 , ”هإ , م/١؟ ةصاخو ىشعألا



 وبل

 ةئلنعب لتاق هنإف مصخ هاوس ىلام اثم نإ

 مجارتلا ىف هتافنصم سأر ىلعو « دقنلاو عيدبلاو بدألاو مجارتلا ىف نيفنصملا ريكأ نم دعبو

 عم هنم صلختتساو . هئازجأ نم ةفئاط ترشنو « ادلحم نيثالث وحن ىف وهو « تايفولاب قاولا تاتك

 , تادلحم ةتس ىف وهو ءارعشلاو ءابدألا نم « رصعلا نايعأو رصنلا ناوعأ » هباتك ةديدج تافاضإ

 ىف ناّيمهلا تكن : هباتكن يفوفكملا ريهاشم ىف فلأو . ةقرفتم تادلحي هنم ةيرصملا بتكلا راد ىفو

 ى عمسلا فينشت باتكو ةيبدأ تاراتخم ىهو ةيدفصلا ةركذتلا هلو . روشنم وهو « نايمعلا تكل
 ةي روتلا نع ماتخلا ضف باتك ةيعيدبلا تانسحنا ىف هلو « قاشعلاو نيحما عمد : عمدلا باكسنا

 لثملا ىلع ( ديدحلا ىلا نبا وهو ) رئاثلا ةرصن دقتلا ىف هلو « سانجلا نانج باتكو مادختسالاو

 تاظحالملاب ءىلم حرش وهو « مجعلا ةيمال حرش ىف مجسملا ثيغلاو «ريثألا نبال رئاسلا

 ظافلألا ضعب مادختسا نم هموصخ هب همهتاام ءازإ كلملا ءانس نبا نع عيدب عافد هبو « ةيدقنلا

 ىرخأ بتك كلذ ءارو هلو . « نوتملا مامت » هامس حرشب ةيدحلا نوديز نبا ةلاسر َه َحَّرْشو « ةيماعلا

 تادلحملا نم نيثتم فّدصو بتك هنإ لاقبيو . تاماقم ضعب هل نأ اهك « نمزلا دي نم تطقس

 ةلدابتملا لئاسرلا هيف لجس نيدلحم ىف عجاوسل ناحل مساب عومجم اهنيب لئاسرلا نم اريثك فلخو

 . هرصضع ءايدا نيبو هليب

 الإ ىدنشقلقلا اهنم ظفتحي ملو « ةريثك تادلحم لغشت ةيناويدلا ىدفصلا لئاسر تناكو

 ريغو فاقوأو بئارضو نمأ نم قشمد نوئش ربدمو كلملا نيمأل عيقوت كلذ نم « ةليلق لئاسرب

 رمألا بحاص مساب لوقي هلو « فاقوأ

 مهبر دنع نيذلل ميعنلا لاثمو « نوقتملا اهب دعو ىتلا ةّنحلا جذومنأ ايندلا ف قشمد تناكاملا

 هانززهو « ابرقو ادعب هانبرج نم ال بدتنن نأ نّيعت .. انكلس ةّرُدو انكلم ةرهز ىهو « نوقَر

 مك « ًابخيام ٌرعأو « رخّديام فرشأ ناكف انركف نئازخن ىف هانأيخو ©" اْضَع هانلكسو )دعم

 ءرمقلا نع نيلايلو سمشلا نع انمايأ هب ةينغ مكو ( زو ل اًرزأ دش مكو ء رمأو مايألا ىف ىبمن

 ء رشبلا نم ا!" تارشابملا ىف لقتتب نمع الضف ةتباثلا بكاوكلا ىلع رعت بْنُر ىَرذ الع مكو

 ةيالولا هذه قلتيلف . رفصو لابقإلا رئاط هب دّرغ اعبر اهداعأف 447 ىداج لاومألا تناك مكو

 هل باوصلا فرتعي ىذلا ريبدتلاو .هدهشنو هاندهاش ىذلا مزحلاو « هدهعن ىذلا مزعلاب

 لايعألا : تارشابملا (*) الوقصم افيس : افقثم )١(

 ةليلق ديري : ىداج (14) . اعطاق : امضع (؟)9
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 . (« باحسلا نم رطقلا توفتو

 ىدفصلا سمتليو ٠ ميركلا نآرقلا ظافلأ ضعبل سابتقا نم ىلوألا ةعجسلا ىفام حضاوو

 ريغ اهيف ودبيو « تاراعتسالا ضعب سمتلي امك « فارسإ نود نكلو سانحلاو قابطلا روص ضعب

 هب بتك عيقوت هتاعيقوت نمو . تاعجسلا بالتجا ىف انايحأ فلكتلا ودبي امك « فلكتلا نم ليلق

 ةيناوحلا ةيرصانلا ةسردملا ف سيردتلاب بوقعي نب دمحم نيدلا رصان : قشمدب رسلا بتاكل

 : هيف ءاج

 سراوف نيبتت اهم 2'” دلاتلاو فراطلا فرشلاو دلاخلا ركذلا الا في رشلا ملعلا سرادم نإ ١

 اهل امف لالا سومش ودبتو . لامكلا علاطم ىف مالكلا رودب ىلجتتو « لادحلا قياضم ىف دالحلا
 ةردلاو . اهدوّقع ىف ةطساولا ىه -- اهفقاو ىلاعت هللا باثآ - ةب رصانلا ةسردملاو . لاما حيسف نم

 اهنع ٍجّرختو « ءانثلا "7اهيلع جّرأتو ءانبلا اهيف جّبلت دق « اهدوقن ٌمّيق نيب ال ءضكالب ةنيفلا

 حدمأ دوعلا نأل اهسيردت ىلإ داعي نأ ىلاعلا رمألاب ممر كلذلف .. ءانتعا ديزم اهب هل نإف نسحلا

 . (« دعسأو فعسا قحلا ىلا عوجرلاو . دمحاو

 ( لادجو دالج » لثم ىف بولقملا سانجلل عنصتلا نم وحنلا اذه ىلع عيقوتلا ىفام عقاوو

 نم 6 كلذ لك «( دعساو فعسا)و ( دمحاو حدمأ )و ( لاحمو لاج »و « لايكو مالكدو

 ىف فلكلا هذه لثم امئاد فلكتي ىدفصلا نكي ملو . انسح اعقوم ءاشنإلا ناويد سيئر سفن
 ىف ةقشملا هذه نود ةيعيبطلا تاسانجلاب أي نأ هبسح ناك ذإ ةردان هدنع ىتأت ىه لب « هتاسانج

 ليمج ةرشاعملا نسح هنمز لهأ ىلإ اببحم ناكو . غئاس سلس هتاعيقوت بناوج نم ريثكو . فلكتلا
 . ةدوملا

 )١( اهرطع : ابملع جرا 2( . مي دقلاو ثداحلا : دماتلاو فراطلا :



 ىومحلا 01 ةجح نبا

 "11 ةنس ةأحب دلو « ىومحلا ةجح نباب فورعملا هللا دبع نب ىلع نب ركب وبأ نيدلا قت وه

 ىلإ لحتراو « بدألاو ماعلا نم انونف مهنع ذيخأو « اهتذتاسأو اهحنويش ىلع سردو « امم أشنو

 ءابدا ضعب نيبو هنيب ةريثك تالص تدقعناو . امهئابدأو امبئالع تاقلح نم دوزتي ةرهاقلاو قشمد

 :« ةرهاقلا نيبو اهنيب ددرتي دخأو قشم ىلإ داعو « هتمجرت ترم ىذلا سناكم نبا لثم نم رصم

 « مهب رسلا ةباتك هنطاوم ىزرابلا نبا ىلوتي ناك نيح قشمد مث ةاح نيواود ىف لمع هنأ ودبيو

 ف . قشمدب رصم ناطلسل ابئان حبصأ نيح خيش ديؤملاب ىزرابلا نبا ةقالع تقثوت دق تناكو

 نبا بحطصاو « انب رم ايك هرس بتاك هذختاو هعم هحطصا ةنطلسلا ىلوتل رصم ىلإ ىعدتسا

 مئاق لظو « يبدألا هدحم ةورذ غلبف 818 ةنس ةرهاقلاب ءاشنإلا ةباتك هالوو ةجح نبا هعم ىزرانلا

 ابتاك لظو (ه 8١8-814 خيش ديؤملا مكحو ىزرابلا نبا ةايح لاوط لمعلا اذه ىلع

 رهاظلا كلملا ىلإ ديؤملا نبا رفظملا كلملا نم ةطلسلا لوحت كاذنيح دهشو ارهشأو اماع هدعب ءاشنالل

 هنطوم ىلإ اعيرس داعف « هرمأ فقوتو 8986 ةنس ىابسرب ناطلسلا ىلوتو حلاصلا كلملا هنباف رطَط

 . ه م11 ةنس قوت ىّتح فيلأتلاو فينصتلا ىلع انكم اب لظو « ةاح

هنمزل عيدبلا تانسحم نم اهتايبأ لّمح امو ىوبنلا حيدملا ىف ةيعيدبلا : هتديصقب ربتشاو
 ى ىهو ؛ 

 اعسوتم « الوطم احرش اهحرشو . تانسحملا كلت نم انسحم لمحي تيب لكو اتيب نيعبرأو نينثاو ةئام

 مادختسا ىلع تاظحالم نم ىصحي داكي الام عم ةيباتكلا ةيرثنلاو ةيرعشلا دهاوشلا درس ىف

 ايساسأ اعجرم دعتو . بدأ ةنازحخ - وامس اك مرشلا حبصأ ثيحب « ةيعيدبلا تانسحملل ءارعشلا

 هجو نع ماثللا فشك باتك عيدبلا ىف هلو . همايأ تح كيلاملاو نييبويألا نمز ىف ءارعشلاو رعشلل

 هيف ضرعي ارارم عبط « قاروألا تارمث » هامس فيرط بدأ باتك هلو . مادخعتسالاو ةيروتلا

 ىتلا ةمهملا دعاوقلا ضعبب ماملالا عم « تالجاسملاو تارضاحملا دم اريثكو ةيرعشو ةيرثن تاراتخم

 هتابن نباو لضافلا ىضاقلا لئاسر ضعبب اضيأ مالإلا عمو « ةيناويدلا ةباتكلا ىف ىعارت نا ىغبني

 ضعب رصتخاو . رداونلاو تارضاحملا بتكب هبشأ ةعومجم ىف باتكلاو . هلئاسر ضعي اضنأ
0 

 موجنلاو 519/1 داعلا نبال بهذلا تارذشو ةنازخ هباتك هرثنو هرعشو هتمجرتو ةجح نبا ىف رظنا ()
 ء

 . 189/16 ةرهازلا ١55/1١ ىقاكوشلل علاطلا ردبلاو ؛ ةريثك عضاوم ىف بدألا

 ىلاعنلل رطاعلا ضورلاو مابا ىواخحسلل عماللا ءوضلاو



 م

 ايك 8١1 ةنس ىزرابلا نبا نم ةراشإب ةيرابلا نبال مغابلاو حداصلل هراصتخا كلذ نم « لاعألا

 ءوقت تايبأب همظن نم هرتلصو حداصلا ديرغت هرصتع ىمسو « لثلا لاسرإ بايب ةنازلا ىفركذ
 هلو . نمزلا دي نم تطقس علاطلا ردبلا باتك ىف ةروكذم ةددعتم بتك هلو . ةجابيدلا ماقم

 نم اريثك ةنازخخلا ىف دشنأو « ابتاك ناك ايك « ارعاش ناكو . عضوملا اذه ريغ ىف ا ضرعنس ةماقم

 .. فلكتلاو ةكرلا ةياغ ىف وه امبو نسح وه امب همظن ىف ىنأي دق ١» : ىناكوشلا لوقيو « هرعش
 لالبتسالا ةعارب باوبأ ىف ةصاخو « هل ةريثك لئاسر ةنازفللا ىو «٠. همظن نم نسحأ هرثنو
 هأشنأ ام عمجو « هلئاسرا ضعب - انفلسأ اك « قاروألا تارمث » ىفو . ماتخلا نسحو عجسلاو
 هامس باتك ىف حلاصلاو رطط رهاظلاو رفظملا كولملا دهع ىف مث ديؤملا دهع ىف هأشنأام مث ماشلاب الوأ

 هل باتك اضيأ رادلا فو ؛ ةيرصملا بتكلا راد ىف ةطوطخم هنمو « نيدلجم ىف ؛ ءاشنءالا ةوهق»

 نم ةعطق فطتقنو « ءابدألا عم هتابتاكمو هلئاسر نم ريثك ىلع لمتشي بيرغلا ليهأت مسأب ظوفحم
 : خيش ديؤملا كلملا نع 8١9 ةنس اهبتك لينلا ءافوب هل ةراشي

 ىف انل هارجأو « ةدايزو ىنسٌّحلاب هيف هللا انلماع ىذلا لينلا ةيآ روهظ ميركلا هملعل ىدبنو ٠
 روغث لبقو « هيلع 2" ََلِق لك نم ءاضيبلا ةبارلاف نادوسلا افق قد .. ةداع لمجأ ىلع ءافولا قرط
 اهيلع اًنحو هردص ىف ةضورلا ىهتشم ْنضَحو .. هيلإ امنوصغ تلاف ولحلا هقير اهفشرأو مالسوالا

 . مطفلا ىلع تاعضرلا ون
 ميدنلل ةمادملا نم ُدلأ ًالالز ًامظ ىلع انفشرأو

 ولحب هتمدخف ةيرملا هتفالس ضرألا قسو « تايبألا كلت هيلع تمظتنا امل هرحب ديدم قارو
 ضرألا ءاشحأ ىف عضرأف . بحلاو ىوُنْلا قلاف بانعألاو ليخنلا تانج ىلإ هلخدأو « تابنلا
 هب تماهو « ىوُنلا ةرارم هئاقل ةوالحي رهزلا ىسنو .. ْبألاو فصعلا تاهمأ هل ايحأو تبنلا نينج
 تانجو ىلع هرئاود ترادو .. ىوهلا ةدش نم هيلع اهعورف رئافض تحخرأف راجشألا "7 تاردخم
 . ( ةفئاذاك تبرطضاو ىراوحلا روصخ ىلع هجاومأ فادرأ تلقثو « ةفطاع رهدلا

 مل نإ اديجي اتاك ناك هنأو « ةجح نبال هيفاوق هيعاوط ىلع ةحضاو ةلالدو ةبوذع هيف عجسلاو
 ىضم امو « ةعطقلا ىف ةريثك ىهو « تايروتلا نم ديريام اهلمحيل تاعجسلا لاطأو « اعراب نكي

 ةملكب ةيروتلا ىف كلذ لغتسي ءرعشلا روحب نم ديدملاو هدادتما وأ لينلا ديدم ركذي ىح اهبف
 ير يي سس ن2 يي ييييسس_سوس

 ةمضاو ةراعتسالاو . لاجرلا اهعارشو نفسلا علق ديري )١(
 نع اباجتحا نيتويب نمزلي ءاسنلا : تاردخملا (5)
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 قرو وهو « فصعلا تاهمأ راتخاو . نكاسملاو رودلا ديري امنإ رعشلا تايبآ ديريالف تايبألا

 نم نظي اك قيقحلا بألا ديري ال وهف اهب ايروم بألا ةملك بلجيل ماعنألا هلكأت امم عرزلاو رجشلا
 مكل اعاتم ابأو ةهكافو ) : ىلاعت هلوق نم اذخأ بشعلا ىنعمب بألا ديري امنإو .« تاهمألا ركذ

 ديري امنإو قيقحلا رمتلا ىون ديريال وهو « ىونلا ةرارم ءاقللا ةوالح عم راتخاو ( مكماعنألو

 ةملك ىف نوكي نأ نكمي لثملابو « ماع ىلإ ماع نم نوكي هناضيفو لينلا ءافو نأل دعبلا ىنعمب ىونلا

 ىراوجلا ديريال ذإ ةيروت ىراوجلا ةملك ىف اضيأو « حيرلاو قشعلا : نيينعم امل نأل ةيروت ىوحلا

 ىظوم رابك نييعت ناكو . ةيراحلا نفسلا ديري امئإو روصخلا ركذ نم ال حشويام عم تايقيقحلا

 ىشنم اهبتكي ةلوطم ةلاسر لكش ىف مهييعتب ديلقت هبحصي ةاضق ريغو ةاضقو ءارزو نم ةلودلا

 لوقي هيفو ةاضقلا ءاضقب ىعفاشلا ىنيقلبلا نيدلا لالجل هبتك ليوط ديلقت ةجح نبالو « ناويدلا

 : هملع اروصم

 ىف ةلماكلا ةَّدعلا نم رهش ىذلا تاهملاوبأو ؛ مهحارفأ مألا نم دلو ىذلا ءاملعلا وبأ وهو

 انينغيو « باجعلاب هبيرقت زيجو ىف ائيتأي حربام هنإف ةياغلا تهتنا هيلإو « مهحالس ناسرفلا ناديم

 دنع ريغلا نيبو هنيب قورفلا ىف هيوقلا عقو دقو .. بابللاب هتنابإ ىف انيذغي هنإف ىريشقلا حضوم نع

 ى هبيذبت ىذلا بهذملاو اهسوءر جاتو لئاسملا نويعو بلطملا ةياهن وهو « ةيادحلاو ةرصنتلا لهأ

 طيسبلا  هنإ ةيروتلا تلاق الإ طوسبملا هطيسب انلخدام ىذلا رحبلا وهو « ةيافك ىضاقلا سدأ

 . «١ لماشلا هرونب حابصملا نع انينغ الإ ةيلالخلا هتيلح ىلإ انرظنالو « لماك

 باتكر كذب ىلوألا ةعجسلا ىف اهأدب دقو « ىعفاشلا هقفلا تاهمأ نع تاي روتب ةئيلم ةعطقلاو

 . مالسلا دبع نب زعلل ةياهنلا راصتخا ىف ةياغلا ساتك ىلإ ةراشبالاب هالتو ء ىعفاشلا مامالل مألا

 ةعجسلا سفن ىف هعم راشأو « ىنيوجلا نيمرحلا مامول بهذملا ةسارد ىف بلطملا ةيابن ىه ةياهنلاو

 ىف ىدمآلل بابلألا بابل وهو بابآلا ركذ مث « ىشاشلا لافقلا بيرقتو ىلازغلا مامإالا زيجو ىلإ

 نأ ثبلي ملو « ىناروفلل ةيعفاشلا هقف ىف ةنابالا باتك ىلإ اريشم ةنابإلا هيلإ فاضأو ٠ لوصألا ملع

 ىسدقملا ةماش ىبأل بهذملاو افنآ ةروكذملا بلطملا ةيابنو ىزاريشلا قاحسإ ىلأل ةرصبتلا ىلإ راشأ

 دقو . ىيوجلا نيمرحلا مامءال لماشلاو ىلازغلل طيسبلاو ىدروايلل ىضاقلا بدأو ىوغبلل بيذهتلاو

 هبنتيال ديلقتلا ىف ءاج امم اهريغو بتكلا هذه ىلإ ةراشإلا أرقي نم نأ ةعنصلا ةقد نم ةجح نيا غلب

 . تايروت نم اهنع هاغتبا مف لمأتو ةيور دعب الإ ابملإ



 ل

 ةيصخشلا لئاسرلا
 قشمد نييومألا ذاختأ مكح ةيناويدلا ةباتكلل ىلوألا ديلاقتلا تعضو ىتلا ىه ءاشلا نأ انب رم

 لقتيح اهل ًايبتو ء سناربلا فراشم ىلإ ايسا طساوأ نم ةدتمملا ةمخضلا ةيمالسالا ةلودلل ةرضاح

 ديمحلا دبعو « ماشه ىلوم ملاس لثم ةئسلألا ىلع ددرتن يهؤامسأ لازتال نم باتكلا رابك نم

 عم عصانلا لزحلا اهبولساب زيمتت بدألا بتك اهوادتت 27ةعيدب ةيصخش لئاسر هلو بتاكلا
 نمو . ناهذألا عوري اىناذآلا عوري ىتح فدارتلا ماكحإ نم هب فرُعام عمو ةبوذعلاو ةسالسلا

 نب موثلك ىباتعلا ثلاثلا لثاوأو ىرجهللا ىناثلا نرقلا ىف مهتاباتك ةعو رب اورهتشا نيذلا ءاغلبلا

 لايجو ريبعتلا نسح عم راكفألا قئافدو ريواصتلاب جوع ا"! ةيصخش لئاسر - هرودب هلو ؛ ورمع

 لئاسرلا ىف عاشف « ةيناويدلا لئاسرلا ىف عيشي ذأ عبارلا نرقلا ذنم عجسلا ناكو . ةغايصلا

 مهن ديد عجسلا حبصأ دقو « نيواودلا باتك نم اوناك اماتك رثكا ناوه ىعيبط ببسل ةيصخشلا

 مل ىادمحلا ةلودلا فيس طالب ىف ابتاك لعلو . ةيصخشلا مهلئاسر ف هومّمعُف مهتاباتك ىف مهتغلو

 ةنس قوتملا « اّيبلا » هبقلب فورعملا رصن نب دحاولا "7 دبع جرفلا وبأ رهتشا اى ةباتكلاب رهتشي
 ءاسقأ فوتسم هرثن ١ ىللاعثلا لوقي هتاباتك ىفو « اعراب ابتاكو اعدبم ارعاش ناكو ةرجهلل 8
 . اًينثم هلوقك هلئاسر نم ىلاعثلا ىور امف كلذ حضتيو « ةلوهسلاو ةوالخلا طورشو ةبوذعلا

 . ايرطم

 . قدص ناسلو «قح ماسُحو «لذب ةماغو « لضف ةبعكو ءءافو دوطو ؛ءاكذ باهش»

 . «هؤادعأ لضفلاب هل دهشتو « هؤايلوأ هدمحت « ةقرطم هفول رادقألاو « ةقرشم هلاعفأب ىلايللاف
 . هناسحإ ىلإ ّعْرَف نمو « هتدش رهدلا نم نمأ « هّنذع انديس ىأر ليمج ناك نم » : هلوقو

 . « هيلع مايألا مدقت مل « هيلإ هتبغرب هجوت نمو « هنامز ىلع رهظتسا

 امو 55/١ ةميتللا ى هلئاسرو هتمجرت رظنا () توفص ىكز دمحأل برعلا لئاسر ةرهمج رظنا )١(

 ناكلخ نباو ”8/»# ىبهذلا ربيعو 541١/0 مظتنملاو . ةقرفتم عضاوم

 ,. ١1/7 . اهدعب امو 4/4/7 برعلا لئاسر ةرهمج (5؟)
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 ءالعلا ىلا لئاسر )١(

 كلذ بناجي هلو « ةكئالملا ةلاسرو نارفغلا ةلاسر لثم ةروهشم ةيبدأ لئاسر ءالعلا ىبأل

 ١895 ةنس ىضاملا نرقلا رخاوأل توريبب ةيبدألا ةعبطملا اهعبطب تسع : ةريثك ةيصخش لئاسر

 ةفيلخ مكركلا دبع روتكدلا اهققحو « تاونس عبرأب كلذ دعب دروفسكأ ىف ثويلجرم اهعبطو

 وهو حينملا ةلاسر اهالوأو . ةلاسر 47 هدنع تغلب دقو 1910 ةنس ندرألا ىف نامعب اهرشنو

قلا ىف بيصن اهل سيل ىتلا رسيملا حادق نم نماثلا حْدقل
 كلت ىف هسفن نع هب ىنك هنأكو «را

 . هيلإ مساقلا وبأ اهب لسرأ ةلاسر ىلع اًدر ىبرغملا ىلع نب نيسحلا مساقلا ىلأ ىلإ اهب هّجو ىلا ةلاسرلا

 . هلوقب هتلاسر لبهعسي هأرنو

 6 عملتو قرشت ران ءاك ثذللو 4 010 عوضتي ميسن - انديس ءاقب هللا لاطأ - بادآلل تاك نإ (/

 عامسألا 4 لوجو 5 ههلت هؤاك ذ انع ليللا اهو ع هيدأ سرر أدلا دعب ىلع 00 انمّمَف لش

 رشعم - انأ 0و ٠ ةيرافي تسيل بك اوك بولقلا تاوادبوس ىف علطأو « ةبهاذ ريغ ! افونش

 ديسلا ةرضح نع ردص . ميرك باتك انيلإ قلأو « ميظع فق رش ان بهو - ةدلبلا هذه لمهأ

 كلذ قو « كاسم هرئاس لب هماتحخنو « كَم هتءارق « رنلاو مظنلا ةنعأ كلامو « (017 دخلا

 هنإو « ةلذتبملا ةخسنف لذتبي نأ ِهُرنو « ةلّبقملا هلالظف ليبقتلا نع © كلج . نوسفانتملا سفانتيلف

 نم هدادم ىَجُد ىلع ةيشخلاو ةحالملا نم نمضام ىلع ء 00 ةحالإلا لولو . ريرع باتكل ان دنع

 (40 نراوّملاو مثلا هاوفألا هيلع تفكعل ؛ عطقتلاو تتشتلا نم هيناعم رابنو ء عزوتلا

 نم دوجسلا عضاوم ىلع اناليخو « هافشلا ىف ١١ ىمل هروطس ريصت ىّتح ؛ مشلاو ”١١( ءاشتنالاب

 اظل تسل ىلا ةثالثلاو , ةرئافلا ةعبسلاب هيلع انيرضل رايقلا نم نيدلا هرظحام الولو « هابحلا

 هنت : لج «(ال) . حوفي : عوضتي 010

 قافشإلا : ةحالالا (8) . انفونأ الم : انمفف (1)

 . فونألا : نراوملا (8) ىذش : جرا (9)

 . هوحنو بيطلا مش : ءاشتنالا )٠١( ىطعا : لوخ (4) .

 ماعلا : رجلا (5)



 م

 لكب اًحشوم « رهدلا 17 ىريج ءاََظتلا ىلع هب حجب « رخفلاب كلَص نم هفرش ايف .. ةزئاجلا
 "7 ةوبوأ :؛ قوربلا حئاولك ءاجف . دوقنملا رانيدلا نم سحاو 1 دوقنعلا فاللس نم بذعا ةرذش

 . « قورشلا دنع

 ةبيرغلا ظافلألا جاومأ تذحخأ - ةليوط ىهو - حينملا ةلاسر ةءارق ىف كلذ دعب انيضم اذإو

 أرقيام اهنم نيبتسي مجاعملا ىلإ دوعي نأ نود اهيف ىضمب نأ ىوغل ملاع ىأ ىلع بعصيل تح « ىلاوتت

 ابلط هبلطي ناك امنأكو « ةعجس لك ىف ظفل ريغ عم لب « ةعجس لك عم لب « رحا ىلإ نيح نم ال
 ةلاسرلا ًالمب كلذل وهو . ةعجس هنم ولختال نأ ىغبني ةنيز هدعي ناك اناكوأ « هتاعجس ىف
 نوكت نأ همهم الو « ةغللا بتك ىفو ميدقلا رعشلا ىف هأرق امم بارغإلا ىف ةدعبملا ةبيرغلا ظافلألاب
 هتءارق حبصت انه نمو « اهتبارغل الامكتسا كلذ بلطي ناك هلعل لب « مجاعملا ىف نود ام ةملكلا
 فيضي ناك دقف « هلئاسر ضعب ىف كلذب قتكي نكي ملو . ةبوعصلا دودح ىصقا ىلإ ةبعص
 وحن ىلع ةيوغللا مولعلا تاحلطصم ةصاخو ةيملعلا تاحلطصلا ظافلا دشح ىه ةيناث ةبوعص

 ةهجوم ةلاسرلاو « تابيبحلا نم علطلا هنع قشنيام وهو ضيرغدلا ةلاسرب ةفورعملا هتلاسر ىف أرقنام
 : لوقي اهيفو ىلبرغملا مساقلا ىبأ ىلإ اضيأ

 رهجلا ىف امهو .. ءابتنا ريغي ةسارح كلتف « ءاحملا ىف ءاطلا مغدُت ىتح انديس هللا سرح )

 هنأ ىف لعفلا ريظن « أدتبملاو لعافلاك ىه ىتلا هتبتر هللا لعجو . سمأو ٍدغ ةلزنمب « سمهملاو
 ىف ايك « ىناكم لّهْجُي مل تبغ نإو « فاش فرغ تريضح نإ ىنلعج دقف « ادبأ ضفخنتال
 ءاهك تنكام دعب « لبالا ٌلباالاو ء لبقأ ٌديز تلق اذإ « ءادتبالا نم فوذحماو « ءادنلا

 ريثك نمز ىف تودغ نإو ىلإ ؛ ”بزال ريغف تركذ نإو « بجاوبف تيقلأ نإ « فقولا
 ؛ لصولا فلأك لصألا ىف ىناري يفْلِإ عم «ركنملاب تتأف ركذملا تمزل « ددعلا ءاهك (*”ِدّدلا

 امل كَردت الو : ةقيرط ىلع تبثتال ىهف « نيصرلا 7 تماصلا لثم ةراتو « نيل فرح ةرات نوكتو

 ( ةقيقحلا ى ةروص

 ءالملا مغدت نأ ىلإ لوشب اكوأ نيدبالا دبأ ىلإ هللا ةيانع هس رت لظت نا مساعلا ىلأل وعدب وهو

 )١( بعللاو وهللا : ددلا (4) . رهدلا دبأ : رهدلا ىريح .رخفي : حجبي .

 )*( .مزال : برال
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 فرح ءاطاو - لوقي ايك - توصلا روهجم فرح ءاطلا ذإ «ادبأ ايف مغدتال ىهو ءاحلا ىف

 سمألاك نادحتي الو ادبا نايغديال كلذلو نيتفلتخم نيتعيبط نم اهف « نيبي هتوص دكيال سومهم

 ىف ًأدتبملاو لعافلا ةبترك « ةلودلا ىف بترلا عفرأ هتبتر حبصت نأ هل ءالعلاوبأ وعديو . دغلاو

 لعفلاك هتيتر ف ضفحخ هقحليال نأ هل وعديو . بترلا ىلعأ ىف اههعفر ببسب امهذإ ءوحنلا
 ءاي لثم باغ وأ رضح نأشلا عيفر افورعم هلعج مساقلا بأ نإ لوقيو . ادبأ ٌرجالو ضفخ هقحلبال

 . ظوفحم هناكشف فذح وأ ركذ أدتملا اهلثمو ؛ رك ذك وأ ىدانملا عم تركذ ظوفحم اهناكف ءادنلا

 نا لبق ناك هنإ لوقيو . بدألا باتكاذه ىأ بدألا تانك ل : دمحم اي ىأ دمحم : : لوقتف

 لوقت مل لثم « فقولا ىف تالكلا ضعبب قحلت ىّبلا ءاملاك ةعيفرلا هتلزنم ق مساقلا وب | هعضي

 هناكم وينب رعشي ناك هنإ لويو . ةملكلا ىف ناش اهل نوكي نأ نود ركذتو حرطت ىهف ٠ همل امف

 حرطتو رك ذملا عم اهددع قحلت اهنإف « ةرشع ىلإ ةثالث نم هئاتوأ ددعلا ءاه ىف ظحاليام وحن ىلع

 عم لصولا فلاك ناك هنإ لوقيف كلذب ىقتكيالو . سكعلا ةيبرعلا ىف سايقلا ناكو « ثنؤملا عم

 لثم تناك هلاح نإ لوقو . مالكلا ح -رد ىف طقستو نكاسلاب ءادتبالا نيح ركذت « هباحصا

 اهتحنأو ةققحملا ةزمهلا نيب نيب قطنت دقو « ْنَع نأ ىف نولوقيف « يمت ةغل ىف انيع انايحأ لدبت ةزمهلا

 ققحن دقو ء لآس ى لاس لثم نيل فرح حبصتف امامت لهست دقو ( نيب نيب » لوقي ايكوأ ةلهسملا

 ىلع ةيبرعلا ىف تبثتال ءالعلا وبأ لوقي اك ىهف ءرمأ لثم لّهست الف تالكلا لوأ ىف ةصاخو

 . ةقيرط
 ىوغللا ملاعلا الإ همهفو هتءارق عيطتسيال ثيحب « هئراق ىلع هرثن بعصي كلذب ءالعلا وبأو

 نأ عيطتسيال ةلاسرلا ف ةعطقلا هذه نإف « بسحف كلذ سيلو « هيف ةيبرغلا ظافلألا ةثكل

 رهظتسي ةلاسرلا ف ىضم دقو .« فرصلاو وحنلا ىملع تاحلطصم فرع نم الإ اهمهش

 عم كلفلا ملع تاحلطصمو قيسوملا نيحالتو ضورعلا ملعو تاءارقلاو ديوجتلا لع تاحلطصم

 سرفلا نيب وأ جحاشلاو لهاصلا نيب ةليوط ةرظانم هلو .ناويكلاو ليخلا نع ةريثك فراعم

 نع فراعملا ةلاسرلا ىف رئاكتتو . فراعملا رادب ئطاشلا تنب هترشن سيفن باتك وهو ؛ لغبلاو

 ةيظفل دباوأو عجس اهبعصي كلذ لكو . خيراتلا نم اعيش اهعاديإ نم سأبالو الجو ةأرملا

 ةلاسرلا هلك اذه نم ربكألا رطشلاب ترئأتسا امنأكو . ىتش فراعمو ةيملع تاحلطصم ؤأ دياوأو

 ىلإ نيح نم اهيف اهرهظتسي لازيال هنأ ريغ هلئاسر ةيقب ىف ةيملعلا تاحلطصملا لقتو . ةيضيرغولا

 هذه مبيلإ قوسي ناكف « هرصع ى ءاملع ىلإ هلئاسرب بتكي ناك هنأ ىلإ كلذ عجرمو 2 نيح
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 ىلداو ىسايسو ىعاتجاو قلخ دقنب لئاسرلا لفحتو .'ةينايبلا هتراهمل اريوصت تاحلطصملا .

 ظتكتو 2« قوشو ةيزعتو ةثنهتو ةعافش لئاسر اهنيبو « مهيلإ بتكي نم ىلع ءانثلا ىف اهرثكأو

 ةكيبس نب فرشملا رهاط ىبأ هلاخ ىلإ دادغب نم اهب بتك ةلاسر حتاوف ىف هلوقك ةعيدب تاعجسب

 ىلخلا :

 فب رشي ىعافتناو 3 )١( ةلحشسملا ةباحسلا ىلإ « ةلحمملا دالبلا قوش خيشلا ىديس ىلإ قوش 1

 © ماعنأ ىعار فوشت هرابخأل قوشتو . '7ةضيرغلا هاومألاب « ةضيرألا ضرآلا عافتنا 8 سا ع 1 - سا ع ها 3 0 ع ا

 فسأ هدقفل ىبسأو . ا6) نام بفتره هلوه ع لامع 47 فرامل , ماع دعب ماع 2 بدجلا
 هت رع . 1 ىلا © مج

 لوح فوطت ىهف (17راحيف دار 2*2 ةلط ىلإ ناحرسلا اهفلاخف « ةشعلاب ( تدار « 1 ةشحو

 مسقملاو « ةدلاولا ىذث مبطفلا ركذت هتاقوأل ىركذتو . ليمجي سيل اهربص ىرتو « ''''ليمأ
 َدوهظ ةيشاملا سرو ٠ مجاعألا )١١( نِفَو ةكم رجات راظتنا همودقل ىراظتناو ةدلاخ ىنبل حلملاب
 . 1 1" يجانلا تنْنْلا

 ايف ىَتْعُي امئاد وهو « ةغالبلا نم ةورذلا ىف ةيصخشلا ءالعلا ىلأ لئاسر ٌذَعُت بير نودبو
 ناقفتت اهيف نيتعجسلا نإف « ةعطقلا هذه ىف امك مزاي الام هيف مزتلي دقو «اليلق الإ عجسلاب
 قتلن امتادو « فورح ةثالث وأ نيفرح ىف لب « رعشلا ىف ىورلل لباقملا بسحف ريخألا فرحلا ىفال
 هتاعجس ىف لغتسي وهو . ةعطقلا هذبب اهيف نعمت مل نإو ةبارغلا ىف ةنعمملا ةدبآلا ظافلألاب هلئاسر ىف
 برعلا نأ ىلإ هتراشإ نم ةعطقلا هذه ىف اناقليام وحن ىلع ةيخيراتاا ريغو ةيخيراتلا ةريثكلا هفراعم

 ةدلاخ ىهو ةدلاخ ىنبل حلملاب هيف اومسقأ مهل اًدهع ركذو « حلملا ىلع نودهاعتيو نودقاعتي اوناك
 « ةلحسملاو ةلحمملا ١ : لثم صقانلا سانحلاو . نييرازفلا ةبعش ىنبا مديركو مدرك مأ مقرأ تنلب
 . ريواصتلاو قابطلا ةصاخو عيدبلا تانسحم نم هريغبو هب هتاعجس ىشوي ناكو . ةعطقلا ىف حضاو

 الكلا بلطت ثيهذ : تدار «(ال) ةرطمملا : ةلصسملا )١(

 بئذلا : ناحرسلا .رقبلا دلو : الطلا (8) ةركبملا : ةضيرغلا . ةبيطلا : ةضيرألا (؟)
 ريحت : انهراح (9) . لبالا : ماعنألا ()
 لاع بيثك : ليمأ )٠١( اينمي هلعجو « قربلا هيف عملي باحسلا : قرابلا (4)

 بناجألا جيجحلا دوفو موءاق : ديري )١١( هرطم تلحبال ىتح

 هل قاسال ىذلا : مجانلا )١١( لواطتم : ناممث (85)

 هيشححو ةرمب ديرب (1)



 هاد

 ةعونتم لئاسر ( ب )
 ىلع نيئنهم وأ اعينص نيركاش « ءابدألا ةنسلأ ىلع ةيصخشلا تاباتكلا رثكت نأ ىعيبط

 ملأ بطخ نع نيزعم وأ نيفطعتسم وأ نيرذتعم وأ نيحدام نينثم وأ نيبتاعم وأ ريبك بصنم

 اوناكام اريثكو . تاربعلا مهتقنخ دقو نوكبي ةراتو نونّيؤي ةراتو ءزيزع ديقف ىفوأ ,بئاقدصأ
 ترم ىذلا ناّمع نب ميهاربإ ىَزَعلاو بتاكلا رعاشلا ىئارغّطلا تالسارم كلذ نم « نولسارتي

 بسنل امهيبو ةديفم تابتاكم امهنيب تناك» : ىناهصألا داعلا لوقيو « ءارعشلا نيب هتمجرت

 : "2١ اهيف ءاج هبحاص ىلإ اهب بتك راذتعا ةلاسر ىزغلل داعلا قوسيو « ةديكولا ةّدوملا لضفلا

 7 اذإ - ايماح دحملا ةضيبلو « ايماس ماد ىماسلا سلما مايأ هللا مادأ - دوسحلا ناسل

 إ ءاهفسلا نم و نإف . . ىفخلا هبط رسب 3 1 (0 يلدنملا فق رائلاك ناك ماركلا ضرعب

 . ( هئاعم ىلا هن ره باستناو « هئاّدنا نم م رهظ ام هتيعادف

 ابيف ىنعي وهو «رعشلا ديجي ابك ةباتكلا ديجحن وهف « حضاو هظافلأل ىزغلا ساختناو

 رينم نبا ناكو . هراعشأ رم ةفيرط عئاور هتمجرت ى انب ترمو « لايخلا بصخ ناكو .ريواصتلاب

 نبا نم افوخ لامهشلا ىف رزّيش ةعلق ىلإ قشمد نع حزن ءارعشلا نيب هل انمجرت ىذلا ىسلبارطلا

 قشمد ىلإ هعجرتسي نأ ملح نب نيدلا نيز وه هل قيدص لواحو « قبا اهمكاح ريزو وصلا

 رن "ايف لوقي ارذتعم ةليوط ةلاسرب رينم نبا هباجأو « هيعدتسي هيلإ بتكف
 : لاحرتلاو لحلا عم احرق دادزت اهحورقو « لامدنالا ةوالح قذت 0 نآلا ىلإ ىحارج نإ و

 ردو« كلا هال الم« يلا نب قشمدب تيقل الل ؛ (4) ىبألا نم ىحناوج نيبو

 قلخو !١ يمد قل ىذ لك نم نالفو نالف كاقليو . نفدملا "7 ديعصب مميتلا الإ هثدَح

 . أ باذع نم اج لهو : 000 ملك افقو « يطل هجوو , ' ِيلَز عرفو ؛ ممثل لصأو : بمد

 . « مقتسم ريغ دولا ق طارصو

 ى لزنتو ةملكلا هيتاوت « اعراب ابتاك ناك اعراب ارعاش ناك ايكو « ةعيدب ةيبدأ ةغل رينم نبا ةغلو

 بارتلا : ديعصلا (8) ما١/0 ( ماشلا مسق) ةديرخلا )١(

 مومدم ! مهد . حيبق : مجمد 0 بيطلا دوع : ىلدنمللا 50

 د : ملز (10) 4؟/١ ( ماشلا مسق ) ةديرخلا (9)

 رج : ملك (8) . . ءانعلا : نيألا ع1
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 قناعتتو قالتت اهناكو تايلكلا اذإف « هتارابع لوطتال ىذلا عئارلا عجسلا نم اهرقتسمو اهعقاوم

 حالص ريزو لضافلا ىضاقلا نيب ةلسارم ةديرخلا ىف داعلا درويو . ءادألا نسحو سرحلا ىف اهلا

 . ةماسأ باوج ركذي مث لضافلا ىضاقلا باتك الوأ ركذيو « ذقنم نب ةماسأ نو هبتاكو نيدلا

 ' "" ةبيغلا ريمضي هنع اثدحتم ؛ هتغالب ىلع اينثم احدام ةليوط ةلاسر نم لوقي هلو

 : رطاملا هباحس نم ةرطقو « رخازلا هر نم ةبغن لضفلاو هحدامو هيرطم لوقب نأ ىبسعام

 تنيرت اماكأ ةغالبلا نع قتف «ريخألا هنامز ىف همّدقت نم قبسو ( ريظن نم هيف هل اف هب درفت

 تقطنتسا اذإ « بيراحملا ىف ىلثُت نأ تداك ةحاصف تابآب قأو « بجاعألاب اهم ايندلا

 رحس وه . . عاجإلاو قافتالا اهزاجعإب .رارقإلا ىلع عقوو « عامسألاو لوقعلا اهيلع تمحدزا

 . « لاسلس ولح هرحب نأ الإ ٌرُدو : لالح هنكل

 دقو ةرهاقلاو قشمد ف مهئاشنإ ناويد سيئر دومحم باهشلا اناقليو كيلاملا مايأ ىلإ ىضمتو

 نم ريثك هبو « ةيناويدلا ةباتكلا موسر ىف باتك - اتفلسأ امك- هلو « حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت

 ( لسرتلا ةعانص ىلإ لسوتلا نسح و هامه « ةيناوخالا وأ ةيصخشلا هلئاسر ضعبو « ةيمحرلا هلئاسر

 اريثك لقني هنعو « عيدبلا لسرتلا ىف عيبرلا رهز » هام نمزلا دي نم طقس ناث باتك هبناجي هلو

 ءاج ىحضألا ديعب ةئنهتلا ىف ةلاسر هنع هلقن امو ؛ هحبص نم عساتلا ءزحلا ىف ىدنشقاقلا

 . (9|ف

 اهدَغْرَأو اهذلأو تاقوألا لمجأو « اهّدميأو مايألا ّنِعُأو اهدعسأو دايعألا كربأ هللا هلعج و

 ءامسلا ةكئالمب اناعم « ادومحم ادوعسم « اردتقم ءادعألا ىلع اًروصنم « ارشبتسم ارورسم حربالو

 .. رفاولا ليوطلا رمعلاو «رصانلاو ةوقلاو « ةديعسلا دودحلاو ةديدحلا دوعسلاب انهم « اًدوضعم

 . « ةلخ نسحأ مراكملا نم هحنمو « لح لمجأ ةداعسلا نم هللا هسبلأ

 ريغو سانج نم ةيهازلا هناولأو عيدبلا تانسحمب هتاعجس نييزتب ىعي دومحم باهشلا ناكو

 دوعسلاب انهم » : هلوق ىف ىرن اك سوكعملا سانجلا روصب اديدش افغش ضغشي ناكو « سانج
 . (« ةليعسلا دودحلاو ةديدجلا

 نيدلا فرش ىعفاشلا هيقفلا ةافوب ةيزعت هلو « اتاك ابيدأو ارعاش ناكو ىدرولا نب رمعب قتلنو

 : © لوقي اهيفو ءا/ا98 ةنس قوتملا ىزرابلا
 ق بئاوجلا عبط ؛ ىدرولا نب رمع ناويد رظنا () 54١/١ ( ماشلا مسق ) ةديرتلسلا )١(

 ١١ اص ه١ ٠٠ ةنس ةعومجم 65/4 ىبثعألا حبص (؟)



 ملال

 تلباقو « ضرألاو ءامسلا هتكب ىذلا « خسارلا لبجلا لاوزو « خماشلا دوطلا دادها ىنغلب ١

 نيب هبلق قرْحأو , عومدلاب كولمملا نافجأ 217 تقرشف (« ضرف كلذو بدنلاب هوركملا هيف

 تافنصملاو « هدقفل سوءرلا ىلع ىشمت مالقألاو « هيف ىّرعت نساحم او « هيكبت مولعلاف « عولضلا

 . « هل راط الإ ٌماعلو «هبلق نزح الإ ًصاخالو . . هدعب نم دادملا دادح سبلت
 ةعطقلا هذه ىف عنصت دقو « ةيملعلا تاحلظصملا مادختسا ىلإ هرعشو هرثن ىف حنجي ناكو

 بلحجي ىنعي ناك هنإف اضيأو « ضرفلاو بدنلاو هوركملا : ةيهقفلا تاحلطصملا دشحل ةريصقلا

 قيقحلا هانعم نع بدنلا : ىهقفلا حلطصملاب انه ىرو هنأ حضاوو « تايروتلا نم ةفلتخم روص

 ىلع ىبشمن العف ىهو انزح اهسوءر ىلع ىثمن مالقألا لعجو . هنساحم دادعتو قوتملا ءاكب وهو

 . هتيزعت ىف كلذ لغتساف « اهسوءرب بتكت ىرخأ ةرابعب وأ اهسوءر

 : 29 هلوق اهيف ءاج هئاقدصأ ضعب هيلإ اهادهأ انيكس اهيف ضصي ةلاسر ىومحلا ةجح نبالو

 اب لصحف ةيودألا ىلإ اهفاضأو « افّجلا لاصوأ اهب عطق ىلا نيكسلا لوصو ىههْني كولمملا »

 الإ ىسوم اهدهاشام .. افَحلا ىلإ اهريشقت نم مالقألا تلصو الإ تباغام هللاتو « افشلاو ربل

 تعمقت حبص ةلُمنأ باقرلاو سوءرلا هل تعضخ نأ دعب َلذو ؛ (97 اصلا ارحم ق دجس

 . سمشلا نيع ةرهابلا اهتعشأب فرطُت .. ( اًجَّس اذإ ليللاو ىحضلا ) ب اهّتذوعَف « ىجدلا داوسب
 . «سمنملا ةبظاوم ىلع مالقألا تظفاح ّدحلا اهتماقإبو |

 افشلاب ءاجف هعم ةعجس ىف ركفو « دعبلا ىأ افجلا ركذ دقف « ةعطقلا ىف حضاو فلكتلاو

 نأ ثبلي ملو ء فلكت كلذ لكو « مالقألا بيذشت ىف ةغلابملا ديريو فنملا ةقر هلصأو افحلاو

 ناكو . قالا ىسوم نع بارحملاو دوجسلا نم هعم ركذ امل لوسرلا ىسومب ةيروتلا ىلإ حنج
 ةيروتلا ىلإ داعو « ىحضضلا ةروس ةحناف سبتقيل كلذ لغتسي نأ لواحف دوسأ نيكسلا باصن

 ىنعملا ديريال ذإ سمخلا ةبظاومب اضيأ ىروو « نيكسلا دح ةماقإ ديري وهو ةانحلا ىلع دحلا ةماقإب

 كلتب ةباتكلا ىلع سمخلا عباصألا ةبظاوم ديري امنإ « سمخلا تاولصلا ةبظاوم نم ردابتملا
 . مالقألا

 لوق كلذ نم « ءايدألا مجارت ىف ةددعتم ةيصخش لئاسر أرقن لظنو نيينايعلا مايأ ىلإ ىضمنو

 : ؟؟'ةبتاعم ىف ةرجهلل #٠١ ةنس ىفوتملا ىمركلا ىعرم

 اهضبعم ٠ نيكسلا باصب ١( .تصغ :تقرش )١(

 5141/١ ىبحسلل ةناحيرلا ةحفن (14) هالال . 8*7 ص ىومحلل بدألا ةنازغخ (؟)



 ظ من1 م

 : رمحألا تيريكلاك وهف « دوقفم ةقيقحلا ىف هانعمو . دوجوم ةنشلألا ىلع ظفل قيدصلا »

 . « نامزلا ءانبأ بلاغ مش هذهو . لولدم الب دجوي ظفل « لوغلاو ءاقنعلاكوأ ءرَضْنُب الو زكذُي
 ىذلا لايخاكوأ « بارشلا هيف ليحتسملا « بارسلا عملك . . مهلثف « ناوخإلاو ءالخألا نم

 . ( مالحا ثاغضا ةقيقحلا ىق وهو . مانملا ىف ودس

 اهب بتك هيبأل ةيلزه ةلاسر اهنم « هذجو' هيبأل ةفلتفم لئاسر ةناحيرلا ةحفن ىف ىجما قوسيو
 ىنغلا دبع نيبو ىيا نيب ةقيثو ةقادص تدقعناو . ةينيطنطسقلاب تفهم ىلإ سرف ناسل ىلع

 : 2 ىحورلا هكولسو هفوصتو هكسنب اًديشم اًينثم اًددوتم لوقي هلو « فوصلا ىبسلبانلا
 عام ملاععلا مسج ق هلئاضف تماقو ء سمشلا ريسم لضفلا جورب ىف راس ىذلا ىالرم و

 « هلزاني رطق لك هب حرفي « ةكربلاو نملا قفارم « ةكرحلاو نوكسلا ىف لازال ,« سمخلا ساوحلا

 نأ . . هدغرأو هانهأ شيعلا نم هلو « هدغو هموي ٌدوعسم هعياش نمو « هلزانم ايندلاو ردبلا هنأك

 هتضافأ امب حتفت رهزو « كيدايأ هّتقس تبن لب « ")7 كتحرس نم نصغو « !'!كتحود نم ةبعش
 , (4  كيداوغ

 دمتعي وهف « كيلاملا مايأ ىف اهانيأر ىتلا عباوطلا سفنب ذئنيح ةيصخشلا لئاسرلا رثن عبطيو
 , هتانسحمو عيدبلاب ىشوبو ؛ عجسلا ىلع امتاد

 تامايقملا

 ىلع هانب دقو « ةيبرعلا ىف تاماقملا نف ثادحتسا ىلا قبسلا لضف ىناذمهلا نامزلا ميدبل ناك
 اوغبسي ىك ةقيشرلا ةعوجسملا هتارابعب هيعماس ىلع لاتحي لازيال لوستم بيدأ ةايح روصت صيصاقأ

 هتاياكح صقيو هعباتي ةيوار هل لعجو . ةايحلا ىف هتاجاح دس ىلع هنيعي مهئاطع نم ائيش هيلع
 لاج ثيح نم ءاوس « ةياغلا ىلع نفلا اذهب ىفوأف ىريرحلا هعبتو . ىرخأ ىلإ ةدلب نم هرابخأو
 ضرعي نم نيبو بيدألا نيب وأ لوستملا بيدألاو ىوارلا نيب راوحلا لاج ثيح نم وأ هيف صقلا
 عبدب لبق تاماقملا - ةيبرعلا نادلبلا ةيقب لثم -- ماشلا فرعتال نأ ىعيبطو . هتغالب نينافأ مهيلع

 ةميظعلا ةليوطلا ةرجشلا : ةحرسسلا (؟9) ْ ؛؟سول#» ةناحمرلا ةصفن ١١(
 فبحسلا : ىداوغلا (4) ةيعشتملا ةريبكلا ةرجشلا : ةحودلا (9)



 م

 ىلغوأ اهفرعتال اليوط تلظ اهنأ ودبيو « ةرجهلل 515 ةنس ىفوتملا ىريرخلا لبق اضضيأ لب « نامزلا
 ةيلوغملا مث ةيبيلصلا بورحلاب املاغتشا امنأكو « اهيف نامزلا عيدبو ىريرحلا ةاكاحم لواحتال لقألا

 رقتست ةيسايسلا لاوحألا تذخأ اذإ ىتح « نفلا اذه نع اهالا ىرجهلا عباسلا نرقلا فصتنم ىتح

 نم ىناثلا فصنلا ذنم ةيانعلا هذه نم ةعونتم جذامت اناقلتو « هب ىنعت اهاندجو كيلاملا مايأل اهمف

 دمتعتال ذإ « ىريرتلاو نامزلا عيدب دنع تاماقملا ةروص نع فلتخت جذ امن ىهو « عباسلا نرقلا

 ةرظانملا وأ فصولا ىلع دمتعت امنإ « ايراوح اّضَق ةيبدألا هتالايتحا ّصقو لوستم بيدأ ىلع اهلئم
 ضعب ضرعب وأ ظعولاب ىنعت دقو « راثلا ضعب وأ راهزألا ضعب نيب وأ صاخشألا ضعب نيب
 ديبع نب نيدلا جاتل شمشملاو توتلا نيب ةرخافملا ىف ةماقم كلذ نم « ةفلتلا مولعلا ىف لئاسملا

 رصم ىف ةماقم اضيأ كلذ نمو 51٠١ ةنس دعب قوتملا قشمدب ةيرونلا ةسردملاب سردملا ىدحترصلا

 ةماقم اناقلتو . 51/7 ةنس ىلاوح ىفوتملا ىومحلا صانْرَق نب نمحرلا دبع نب دمحم ةضورلاو لينلاو
 ةماقم اهامس لزغلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىناسملتلا نيدلا فيفع نب دمحم فيرظلا باشلل

 نيقشاعل ةرم تاذ اهيف هءاقلو ضايرلا ىف هزنتلاو وهللاب هفغش روصي اهيفو « قاشعلا تاماقم وأ
 : ()طمنلا اذه ىلع اهحتتفي وهو « اًفيرط اًراوح امهرواح فيكو

 ىرْعُم « قوُطلا نع ىرمع بش ذمو «زيجارألا مظنب مّلوتأ «زييمتلا نس تغلب ذم لزأ ملا

 ىلع مدقأو « لئاصألاك ءارفص ةجاجز ىف برشأو « لئامشلاو "7 لومشلاب ميهأو « قولو مارغلا
 , © ضايغلا ىلإ مايألا ضعب تجرخف ..داوو دان لك ىف هزنتأو .. ضيبلا روغث فشر
 ظ . (« ضايرو ضايح نيب !؟7 تحلو

 ىمست ةماقم ءارعشلا نيب هتمجرت ثرم ىذلا دومحم باهشلل تايفولا تاوف بحاص ركذيو

 49 ةنس قوتملا ىدرولا نب رمعلو . فيرظلا باشلا ةماقم اهب ىكاح هلعلو « قاشعلا ("ةماقم

 اهامم ةماقم هتمجرت ترم ىذلا هرصاعم ىدفصللو « ةريصق ةمجرتب هصخنسو . ةماقم نم رثكأ

 اهئايحأ نم ريثك ىلع ىنأ ىذلا قشمد قيرح اهيف فصو « قيرحلا فصو ىف قيِحّرلا فشَر و
 : 27 ةعاتلملا ةماقملا كلت ىف هلوق نمو ال٠4 ةنسل اهرئاعو اهقاوسأو

 لخد : جلو (54) ةعبطملا عبط ) ىرفعلتلا ناويدب ةقحلم ةماقملا رظنا )١(

 ه«5/؟ ركاش نبال تايفولا تاوف (5) . ( توريبب ةيبدألا

 راد عبط ) راصبألا كللاسم نم لوألا هرجخا (5) .رمثلا : لومشلا (؟)

 8051/١ (ةيرصملا بتكلا فتلملا رجشلا نكامأ : ضايغلا ١#



 ا

 وجلا حبش ىلإ رظنأو « عماجلا نم ابيرق عقو قيرحلا نإ لاقف ؛ربغ نمم «ربخلا نع تلاسو»

 محل ةعطق هيف سانلاو هنَحَص ىلإ تردابف « عماللا بهللا 29قئاَتَع هيف ترشتنا فيك

 مالظلا دادح ىف ترشن دقو رانلا تبأرو « محشلا بوذي١امك رانلا كلتب ةبئاذ بولقلاو

 ءالعأ اهمناك وحلا ىف تلعو . . اهيئاوذ تابَذَع ءامسلا ىلإ تدعصو ٠ (يئاوذ 29 تارفغّصَعُم

 تحضأ رمز مكف « (رصقلاك ررشب ىمرت ) ىهو اهاري ناديملا ىف فقاولا ناكو ء رصنلا ةكئالم
 ملو ( ةيشاغلا ثيدح كانأ له ) ولتت ىهو تاعزانلا ىف تناك سفن مكو « ةيئاج ناخدلا كلذل

 . « اهيلتعيو اهلفسُيام ىنفتو اهيليام لكأت رانلا لزت

 محللاو ١ عماللاو عماجلاو « ربغو ربخلا نيب سناجي وهف . سائجلل هبلط هتاعجس ىف حضاوو

 . سانجلل ديدشلا عنصتلاب هنمزل رهتشاو « ةصقانلا تاسانجلا هذه لثم ىف ىضحيو « محشلاو

 مدقم ىنعمب ةرمو بئاذل اعمج نابوذلا نم ةرم اهئاوذ ةملك مدختتسي سانجلاب هتيانع هتلعجو
 حرطت ىتلا ماعلا فارطأ ىهو تابذعلا ركذل عنصتي ىنعملا اذه هلعجو ةباؤذ عمج سأرلا ىف رعشلا

 قشمد هب تياتبإ ىذلا قيرحلا اذه عم رصنلا ةكئالم ركذ نيح فلكتلا دشأ فلكتو « اهيلع

 ىف ىهو (رصقلاك ررشب ىمرت ) ةينارقلا ةيآلا سابتقا هتلواحم هب هارغأ امنِإو . امظع ءالب اهلهأو
 ىضم دقو . قهاشلا هولعو هئانب عافترا قرصقلاك اهدوقوو اهررش نم دعاصتيامو مهج فصو

 نم ( ةيثاجلا )و ( ناخدلا ) و تاعاجلا ىأ (رمزلا ) ركذف ءوسلا ءامسأ نم ةفئاط ركذل عنصتي

 ةروس ىف ىلوألا ةبالاو ( تاعزانلا ) ركذ اك « لولا ةدش نم بكرلا ىلع سولحلا وهو وثحلا

 . ةمايقلا ةيشاغلاو ( ةيشاغلا )
 تاماقملا رتكاو « قشمد قيرح فصو اط اعوضوم تذحنا ةلاسرب هبشأ ةماقملا نأ حضاوو

 . هحلاعت ىلدأ عوضوم صتخت اهنأكو « راوحلاو ّصقلا اهصقني ةلكاشلا هذه ىلع تناك ذئيح
 ةماقملاب تيمس ةماقمب ىحملل ةناحيرلا ةحفن ىف قتلنو نييناثعلا مايأ ىف اضيأ كلذ اهيلع بلغو
 ىلع رويطلاو روهزلا تابيبشت ىلاوتت اهبفو « بيقنلا ىنب نم قشمدلا دمحم نب نمحرلا دبعل ةيعيبرلا
 ظ , © وحنلا اذه

 ١ روحلا هجوأ نم غعزتنا انأك دروو « روتفلا هتعن سجر .

 رفصأ غبص وهو . رفصعلاب ةغوبصم : تارفصعم (؟) هبش رمحا ميرك رجح وهو قيقع عمج : قئاقع )١(
 سمول/» ةزاحنرلا ةحفن (؟)



 عل

 ضر

 قستف كسم ابعرارشب بسر كق )١( فعل ١ حادقأ هنأك قيقشو

 لوح بر دعاوس لع َ دجسع نهادم هناك 2 نوب رْذآو

 فئاصولا 7 دايج وأ « فلاوسلا ضايبك نسوسو

 (رمخلا نم دقعناو « رّمّجلاب دقوت امنأك لفنرقو

 ةئململا عاجسالا هده لثع ؛ رايطالا فعصو لإ اهمم حرخو : راهزالا فصو ف اليوط لظيو

 ١ تاراعتسالاو تابسشتلاب

 قيدص عم ةهزن اهيف فصو ةماقم هتمجرت ترم ىذلا ىفوصلا ىسلبانلا ىنغلا دبعل ىحملا ىورو

 : (؟*!لوقي « هالخدف ناينبلا ىلع رصق ىلع اببف ارثع

 فرغلا هيف « "7 ديشلا عاونأو ةيلطألا ناولأب بناوجلا فرخزم « *0ديشُم رضق ىلإ اندعصف ١
 ىلع هكيبابش َتْلَط دق . نيع فْرَطلا تارصاقل ةعونصملا ريصاقملاو « نييزتلا تاذ ةعيفرا

 تقلطأ دقو « جابيدلاو ىثولا رخفأب ةشورفم هضرأو « ةقفدتملا لوادجلاو « ةقفوملا ءاجرألا كلت
 , !ةعونمملا كئارألا كلت ىلع ىحاصو انأ تسلحف .. جابتبالا ىف دازف بيطلا ٌرخابَم هيف

 . «راكفألا لايذأب ثّبشتنو «راعشألا دشانتن « ةعوفرملا شرفلاو

 : هل لوقي نأ ثبليامو ؟ تهجوت نيأ نمو ؟ تنك نيأ هلأسيف « قيفر هبحاصو وه هاقليو

 ..؛ هقاوطأو هبويج كيبابشلاو « فوصلا اذه يبوثو هذه ىّيُج ىوس فوصوملا رصقلا كلذام
 . زومر ةماقملا فام لك نأكو . « هقاروأو هسيطارق اهنإف بيطلا رخابم هيف تْحَفَت نأ بجع الو

 اليلق فقن نأ انب ىرحو . هليوابتو رصقلاو ضايرلا ريواصت ىف ىسلبانلا ىنغلا دبع اهالج ةيفوص

 . نييماشلا ةماقملا باّتك مهأ ٌىدرولا نبا دنع

 . 8 1 - ا هما 1 -

 هريغو صج نم ءانبلا هب ىلطام لك : ديشلا 0 . حئاف : قيتف .رمحا ميرك رجح : قيقعلا (١ر

 : نيع . تاييح تالجمن : فرطلا تارصاق (ا/) بهذلا : دجسعلاو . ةرفصلا ديدشش رهز : نويرذألا (1؟١

 . نيعألا تاعساو تاليمج . قلع ىأ ديج عمج : انه دايج (#)

 سائلا نع ىأ : ةعونمملا.ةدجملم دعاقم كئارألا (/م8) اهدعب امو ةناحيرلا ةححفن ١)5(

 . عقترم لاع : ديشم (2)
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 ىدرولا ١7 ديا

 186 ةنس ءالعلا ىلا ةدلب ةرعملا ف دلو . ىدرولا نباب فورعملا رفظملا نب رمع نيدلا نيز وه

 ملقإ ةرضاح ىهو بلح أشن لب : رردلا ف رجح نبا لوقيو « اهخويش ىلع سردو أشن اهبو
 ماشلا دالب ىف لقنتو . ىزرابلا نيدلا فرش ىعفاشلا اهيتفمو اهبيقفو اهبضاق ىلع ةصاخو « ةرعملا

 ماشلا ةاضق ىضاق ىناكلسرلا نبا هالوف « ىوتفلاو هقفلا ىف هلضف فرُّعو « اهخوبش نع ذخأب

 نبا ىأرو : هعينصب هنم افارتعا « ةريثك حئادم ىفاكلمزلا نبا ىف هلو . ارعاش ناكو « بلح ءاضق

 نع لزعي نأ هسفنل ىدرولا نبا ضعتماف . جنم ءاضق هتيلوتو بلح نع هلزع دعب اهف ىناكلمزلا

 . بلح ىلإ .هدري نأو هيضرتسي نأ لواح اثبعو « اهميلقإ نادلب نم ةريغص ةدلب ءاضف ىلويو بلح

 ةيملع تافلؤم هلو . 748 ةنس قوت ىتح رثنلا غوصو رعشلا مظنو فيلأتلل شاعو ءاضقلا لزتعاف

 ةسمخ نم رثكأ تغلب ةموظنم ىف ىعفاشلا هقفلا ىف ىواحلا باتك مظن دقف « ارثنو ارعش ةفاتخم

 نبا ةيفلأ ىلع رخآو كلام نبا ةيفلأ ىلع حرش اهنم « ةيوحنو ةيوغل تافنصم هلو « تيب فالآ

 روثنملا ىف داجأ » : ركاش نبا لوقيو « نيبمانلا نماثلا نرقلا ءارعش ىف دودعم وهو . ىطعم

 نم ةناتسالا ىف عوبطم وهو ريبك هناويدو . « ةياهنلا غلب هلضفو ةياغلا ىلإ ديج همظنف « موظنملاو
 سمخ هلو « هتمجرت ىف ىكبسلا امهنم دشنأ « تاحشوم ضعبو تايعابر ضعب هلو « ميدق
 نأ انرتخخا كلذلو « هرغش نم عورأ هرثن نأ انيأر ىفو « هناويد عم ةروشنم ةريثك لئاسرو ٠ تاماقم

 . هتاماقم دصقنو « ةيبدأ تاباتك نم هلام عدبأ نع ثدحتن

 نم هل نطاوم نيب اراوح ىدرولا نبا ىرُجي اهنمو . ةيفوصلا ةماقملا ناويدلا ىف تاماقملا ىلوأو

 امف نولدابتي اوناكو « ريبك خيش مهتمدقم ىف ةيفوصلا نم ةرشع نيبو سدقملا تيب ىلإ رفاس ةرعملا

 ذخأو « ىرعملا دفاولا اذه ثيدحلا ىف مهعم اوكرشأو « ةيزمر ةيفوص تالكو ثيداحأ مهيب

 دقتني انايحأو . بيجي خيشلاو مهتاداعو مهب ايث ريصقتو مهتاراشإو مهزومرو مهاوحأ نع مهلأسي
ُ 

 باحصأ مويلا ةفوصتملا نإ ١ : لوقيل ىتح مهفالسأل ديدسلا جبنملا نوعبتي ال مهناو هئمز ةيقوص ,

 هعمو هلاويدو 15١/5 تءارذشلاو 8 4/١ علاطلا ردبلاو ةيعفاشلا تاقبط هتمجرتو ىدرولا نبا قف رظنا )١(

 . ةرجهلل ١0١ ةئس ةناتسألا ىف عوبطم هلئاسرو هتاماقمه 2002و با /م رجح نبال ةئماكلا رردلاو ا/#/١٠ ىكبسلل

 8540/٠١ ةرهازلا موجنلاو ؟؟وؤ/“ تاايفولا تاوفو



١ 

 مهوفلاخو ع اسيلم مهفالسأ اوقفاو ؛ لاعفألا نوعبتي الو لاوقألا ثدووري « مولو برشو لكأ

 اهتحتاف ركذن نأ انب ىرحو « مايألا كلت ىف ةيفوصلا لاوحأل اهضرع ىف ةفيرط ةماقملاو . « اسفنأ
 : 2١7 لوقي « هتاماقم ق ىدرولا نبا بولسأ ىلع فقنل

 لعب ركنم رقس « فيرشلا سدقلا ىلإ ترفاس : لاق , ناعنلا ةّرعم نم « ناسنإ ىكح د

 ىذلا ىداولا ىلع تقكح : لاقو « ")ءاضمرلا ةحفل اناقو داوب قيرطلا ىف تزتجاف « ئيرعتلا

 ىلع ىرجت ءاسنخلا نيعك نيع اذإو « ءاضمإلاو مكحلا مئاد انلقف ىراذعلا ةيلاح هاصح عورت

 « نيعلا كلت نم !”داص دبك تيورف «رخفالو ىداولا اذه هايم ديس انأ اهؤام لوقيو « رخص
 . «نيسحلا أمظ ركذب نسحلا اهرظنم صْعن نكلو

 نأ ثبلي ملو « وحنلا ىف ريكنتلاو فيرعتلا حلطصمل هتماقم لوأ ىف ىدرولا نبا عنصت دقو

 رصاعم ىزانملل داو فصو ىف رعشلا نم نيروهشم نيتيب ظافلأ ىداولا فصو ىف سبتقا

 لوي ذإ ءالعلا ىبأ

 ميمعلا ثيغلا ضعاضم هاقس داو ءاضمّرلا ةحفل اناقو

 ميظنلا دقعلا بناج سملتف 2 ىراذٌعلا ةيلاح هاصّح عورت

 هذه نع ةيروتلا ىف كلذ ىدرولا نبا ٌلغتساف رخص اهيخخأ ىلع اهئاكب ةرثكب ءاسنخلا تربتشاو
 نيسحلا ةثداحم هركذ نسحلا اهرظنم نإ لوقيو « رخصلا ىلع اههايم ىرحت ىتلا ةيقيقحلا نيعلا

 ةءارق قف ضمت مو . اهكثراب ىلإ دعصت هحورو هنع هعلمو هئادعأ نم ءاملا هيلطو ءالبرك ىف هلتقمو

 ةباتكلا لعج امج « لاثمألاو مكحلاو راعشألاب لثمتيو مكحلا ركذلا ىأ سبتقي وهو هارنل ةماقملا

 اهروزي ةرعملا نم اصخش اضيأ اهيف ذختاو « ةيكاطنألا ةماقملا ةيناثلا هتماقم ىدرولا نبا ىمسو

 ىلإ بيلصلا ةلمح نم اهدر نأ ىلع هللا دمحيو « هلوُح نم ةعيبطلا نساحمو اهساحم نضصيو

 . مورلاو برعلا نيب ضغابت نم اهيف ال ىسأيو ٠ برعلا

 ىحكحت اهيفو « بلح ىف ةريبكلا ىرقلا ىدحإ جينمو « ةيجبنملا ةماقملا اهاعس ةثلاثلا ةماقملاو

 ةلمح ناكو . روثد نم اهتينباو اهدجاسم باصأ ال رف اهلخد هنأ ةرعملا نم صخش اضيأ

 اهسردم اذإف « ةيرونلا اهتسردمب ىدرولا نبا مليو .ابيف اوثاعو امبدق اهيلع اولوتسا دق بيلصلا

 شطعلا ديدش ناشطع : داص 2( ١م“ رص ( بئاوحلا ةعبط ةعومج قى ل ناويدلا )١(

 رخلا ةدش ؛ ءاضمرلا (١؟)
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 بسن ووذ ةرشع نحن » : لاق هتجاح نع هلأس الف « ءيشب سيل هنأ نظف « نسلا ثدح ىضاقلا

 ابنإ لاقو « امهنزو ماقأو ء رعس لضف "7 اههماس « رعش ىتيب انم لك دشنأ دقو ؛ بدأو ملع ولوأو

 نا تدراام لق : هل لاقف « كيلع تللد دقو انني فصنتل كنلإ ىناحصأ لوسر انأو ( ايبنإو

 . ةعيدب ةيدقن تاقيلعت قلعي ىضاقلاو « لزغلا ريغو لزغلا ىف اتايبأ هيلع ضرعي ذخاف « لوقت

 . هركش لاطأو « سردملاب اهنظ ءوسل اهمولي هسفن ىلإ ىرعملا عجر ذئنيحو
 مساوملاو تالافتحالا نع هئدحي اريمأ ئرعم صخش قلي اهيفو ةيدهشملا ةعبارلا ةماقملا ىو

 , سوحملاو ىراصنلا دايعأك لاجرلاب ءاسنلا طالتحخاو وهللا نم اهيف ىرحيامو ةحرضألا ضعب لوح
 رمأ ىذلا ىناكلُمرلا نبا ةاضقلا ىضاقب هونيو « ةمرحملا عدبلا هذه ىف كارتشالا نع ريمألا هاهنيو

 : الئاق هل وعديو « اهيلع ريكنلا ىف ددشو احلاطبإب

 لان هب لصو نم ءءادعبلاو نيبرقألا مضب اليفك ءءادنلا فرح لثم (07 ادن لازال

 هفطاوعو « ايوصنم الع هملع نوكي ىتح « افطع لحماو ظفللا ىلع هعبات بستكاو « © افرع

 ىلع ىهف ةيضام هثوحبي فويسو « ىنسحلا لعفب اعوفرم حربالو « ابوسنم هب أدتبم اريخ فراعملل
 . ( ىَسست حتتفلا

 نبا ىلع ءانثلا تارابع ىف وحنلا تاحلطصم دشح نم ىدرولا نبا هفلكتام ىدم حضاوو

 بيرقلا هب ىداني وحتلا ىف ءادنلا فرح لثم ىناكلمزلا نبا لازالف « هتاعجسو ينااكلمزلا

 عباتلا عم ركذ كلذلو « لدبلاو ديكوتلاو تعنلاو فطعلا ىهو « عباوتلا درفم عباتلاو « ديعبلاو

 ريخلاو فراعملا ركذو « عوفرم ملعلا نا اهب داراو «ابوصنم ةملكو حنلا نم بلجو « فطعلا
 ؛ ةليلقلا تاعجسلا هذه ىف هدشح كلذ لك . حتفلا ىلع ءانبلاو ىضملاو عفرلاو بسنلاو ادتملاو

 فلكتلا ىلع لدت ىّتلا عقرلا هذه هرثن ىف اناقلت نيح ىلإ نيح نم نكلو امئاد كلذ عنصي نكي ملو

 . ديدشلا

 نم ةعطق انب ترمو . ىدفصلا هرصاعم هفصو ىذلا قشمد قيرح فصو ى ةسماخلا هتماقمو

 نع اهاورو « قيرحلا فصو ى قيحرلا وفص » مساب ةماقملا هذه ىدرولا نبا ىميو « هفصو

 عوضوملا ىف ىدفصلا ةلاسر نيبو اهنيب ةلصلاو « رحب نب ىدن نع باحس نب ثيغ ىمسي صخش
 ىف قيحرلا فشر » وهو هتماقم ناونع ىتح هنم اريثك سبتقا ىدفصلا نأ ودبيو « ةيوق هسفن

 فورعملا : فرعلا (9) رعسلا ىف ايبب ىلاغ .رعس لضف ايهماس )١(
 همرك : هادن (؟)



 مسه

 نيصلا نم دتماو ايساب كتف ىذلا نوعاطلا ءابو فصو ىف ةعيدب ةلاسر هلو . « قيرحلا فصو

 - ناويدلا ىف ءاج امك - اهتيمستو « ةماقم رجح نبا اهيمسيو /494 ةنسل رصمو ماشلا ىلإ دنهلاو

 فيسلا نيب ةرخخافم اهيف بتك ىلا هتلاسر اهلثمو « اهيف راوحلاو ةياورلا بايغل ىلوأ ةلاسر مسأب

 . ةفيرط ةلاسر ىهو : ماقلاو

 تالابتبالاو ظعاوملا

 رطفلا ديع : نيديعلا قو ةعمج موي لك دجاسملا بطخ ىف ظعولا مالسإلا ضرف

 جومت تناك ةفلتخملا ةنمزألا لاوط ةيمالسإلا نادلبلا عيمج نأ كلذ ىنعمو « ىحضألا ديعو

 رصح اهب طيحي نأ نم رثكأ تناك اهنأل « اهليجستب بدألا بتك نعت مل نإو ظعولا بطخي

 ذنم ءافلخلا بطيخ ماشلا ىف كلذ نم اناقليام لوأو « اياظش اهنم تيقب اهنأ ريغ « ءاصقتسا وأ

 نوظعي ةيواعم ٍذنم صاّصقلا ناكو .رفوألا ظحلا كلذ نم زيزعلا دبع نب رمعلو « ةيواعم

 برغملا ةالص دعب ةرمو حبصلا ةالص دعب ةرم : نيترم كلذ نوكي نأ ةيواعم رمأ دقو « سانلا

 نب ءاجر لثم ظعاو ريغ زيزعلا دبع نب رمع نمز ىف رهتشيو . ةصاخ )١( تابترم صاصقلل نّيعو

 ىلتمم ماشلا تلظو . ظعولاب ةئيلم لئاسر هل تناكو قشمدلا ناليغ لثمو *١١ ةنس ىفوتملا ةوُيَح

 ظعولا لظ لئملابو . روهشملا بهذملا بحاص ىعازوألا مهتمدقم ىو ىناثلا نرقلا لاوط ظاعولاب

 وه ريبك ظعاو ةلودلا فيس نمزل بلح ىف اناقليو ؛ عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ىف ارهدزم اًيح

 ىتلن نأ ثبلثالو « هبطخ دنع اليلق فقنسو « ةتابن نبا مسا فورعملا دمحم نب ميحرلا دبع

 حتفنامو « هبتكو هراعشأ ىف رثكي ايندلا عاتم ىف دهزلاو هللا ديجمتو تاظعلاو « ءالعلا ىأ

 ىذلا هلل ديجمت وهام قاروألا هذه نم نإ » : لوقي هدجن ىّبح تايموزللا نم ىلوألا ةحفصلا

 هلو . « ايندلا نم ريذحنو « نيلفاغلا ةدقرلل هيبنتو « نيسانلل ريكذت اهضعبو .. ذيجقلا نع فرش

 نم طقس ( ىرفغتساو رفغتسا ) : هامس رافغتسالاو دهزلاو ةظعلا ىف نا ناويد تايموزللا تناجن

 ءاعد رنلا ىف هل ناكو . تيب فالا ةرشع وحن ىلع هومجرتم لوقي اك لمتشي ناكو « نمزلا دي

 يبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا انباتك كلذ ىف رظنا )١(

 ١ ع ص ( ةعساتلا ةعبطلا - فراعملا راد عبط )
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 ىف رشعلا تاعجسلاب فرعي باتكو « ةعبسلا مايألا ءاعدب فرعي ءاعدو ةعاس ءاعدب فرعي

 فوسكلاو فوسخلاو نيديعلاو عمجلا بطخ هيفو « بطخلا فيسب فرعي باتكو « ظعولا

 . لادلاو ءاتلاو ءابلاو ةزمحلا لثم ةلهسلا فورحلا ىلع اهعجس ىنب دقو « حاوزلا دّقعو ءاقستسالاو

 جات باتك هلو . الهس انيل نوكي نأ ىغبني تاعامجلا ىف لوقملا مالكلا نأل « نونلاو مبملاو ماللاو

 نم قبو « نمزلا دي نم اميدق تطقس بتكلا هذه لكو . ةصاخ ءاسنلا تاظع قوهو « ةرحلا

 . ليلق اع ثيدحب هصخنسو « تاياغلاو لوصفلا هباتك نم ريبك مسق هتاظع

 اودهاجم ىتح « سانلا سوفن ىف ةينيدلا ةيمحلا ثبل ماشلا نييبيلصلا لوزن ذنم ظعولا مدتحيو

 « مهظعو ةعورب ذئنيح نوريثكر هتشاو . ةيضاقلا تابرضلا بيلصلا ةلمح اوبرضيو « هللا ليبس ىف

 ه١ ةنس اهب دولوملا قشمد بيطخ © نبا مهنمو « نيدلا رون دهعل بلح ىف ميدعلا ونب مهنم
 ىذلا وهو « اهبيطخو قشمد ىضاق ىكزلا نب دمحم نيدلا ىبحم مهنمو « 049 ةنس ةرهاقلاب قوتملاو

 . هتبطخي ىلنسو : هحتف دعب سدقلاب تيَلُص ةعمج لوأ بطخ
 لوقي ابك -- ىناهصألا داعلا هيقل ىذلا قشمدلا بذهملا ذئنيح نيروهشملا ظاعولا نمو

 نب فسوي ىزوجلا نبا طبس ٌدَعِيو داعلا اهركذ هل ةيبدأ ةلاسرب ملنسو 81/1 ةنس قشمدب - هتديرخم '
 ةنس هتافو ىتح ىرجه لا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا لاوط قشمد هتدهش ظعاو ريكأ لغورق

 ىزوحلا نبا هدج رجح ىف أشن دق ناكو . ةماقإ رادو انكسم اهذختاو 5٠١ ةنس اطزن دقو "5

 ارك ظعولا ىف هترهش تراطو « قارعلا نع انئثيدح ى اهب انهون ىلا ةعئارلا هظعاوم ىلإ عمتساو
 ةهاجولاو ةداعسلا هتلانو ١ نايعألاو فارشألاو ةاضقلا هسلحم رضحي ناكو « هدج ةرهش تراط
 هل ناكو « ىمظعلا ةلزنملاب هدنع ناك هنإف قشمد بحاص ىبسيع مظعملا كلملا امسال « كولملا دنع

 ىف هظعو سلجم ةماشوبأ نصيو « 27 بولقلا ىف عقوم همالكلو راكذتلاو ظعولا قولح ناسل
 ىق محدزي ناكو . اهتاذلو ايندلا نساحم نم هظعو سلاحم تناك » : لوقيف « نيتضورلا ليذ » هباتك

 عماجو « قشمد عماج ىف لاجرلا نع لزعمب ءاسنلاو « ءاسنو الاجر قلذلا نم ىصحي الام هسلحم

 ءضفنا اذإ هسلحم دحأ قرافيال ناكو « ارارم نيعضوملا ف ىربكو ىرغص هسلاحي ترضح « لبجلا
 ' ّطّسْبتو تبس لك [ ظعولل ] سلجي ناكو .رخآلا عوبسألا ىف هتدوع ىلإ رمتسم هقوشو الإ

 . ةعمجلا موي ىف ةبقلا نيبو هنيبام ربنملا نم ةبيرقلا عضاوملا لك ىف طسبلاو رّصحلاو تاداجسلا

 مور07 ةرهازلا موجنلا )١(
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 ىلإ ةقباسمو هسلجمب احرف كلذ لك.« عومشلاب نارقلا نو ءرقي « اقلح تبس لك ةليل سانلا تيبيو
 , 53 « نكامألا

 هامس سيلبإ عم فيرط راوح هلو « ىسدقملا مئاغ نبا كيلاملا مايأ لئاوأ ىف ظاعولا رابك نمو
 نم سنإلا نيطايش ِمْعُي نأ اهب دارأ « ةريغص ةلاسر ىهو « سيلبإ سيلفت ىف سيفنلا لوقلا ١
 فشك» اهامس هل ةلاسر ةلاسرلا هذه نم فرطأو . ىغلا نم هيف نوطبختيام ىدمو مهلالض هعابتأ

 قشمد ءابطخ نمو . ةيبدألا لئاسرلا نيب اهنع ثدحتنسو « راهزألاو رويطلا مكح نع رارسألا

 : ةجح نبا لوقيو « ةرتف ىومألا عماجلا ةباطخ ىلو 87 ةنس ىوتملا ىزرابلا نبا نيدلا رصان

 ةعمجلا كلت ىف رضح الإ قشمد نايعأ نم دحأ قبي مل ىومألا عماجلا ةباطخ هيلإ تضوف امل

 نم هلقنو « هترجهب ادمحم ديأ ىذلا هلل دمحلا : ( اهتحتاف ) اهتعارب تناكو « هتبطخ عام لجأل

 اهراهدزا امل درطا ةينيدلا ةباطخلا نأ بيرالو . « ")هتعفرو هديبأت نم هراتحما امل هبلإ عاقبلا بحأ

 نم ةفئاط دنع فقنو . احضاو اريوصت كلذ روصت مل مجارتلا بتك تناك نأو « نييناهعلا مايأ

 . ةعيدبلا اهبتكو اهلئاسرو ظعاوملا بطحخ

 )١( قرافلا ةتابن "'نبا بطخ .
 بحاص » : ناكلخ نبا لوقي هيفو « دمحم نب محرلا دبع بيطخلا وه قرافلا هتابن نبا

 « هتحبرق ةدوجو هملع ةرازغ ىلع ةلالد اهبفو اهلثم لمعام هنأ ىلع عاجإلا عقو . ةروهشملا بطخلا

 نم ةتابن نبا رثكا اذهلو « تاوزغلا ريثك ناكو ىنادمحلا ةلودلا فيس مايأ بلح بيطخ ناكو

 ةنس قوتو 78 ةنس دلو . ةلودلا فيس ةرصن ىلع مهثحيو « هيلع سانلا ضحيل داهجلا بط

 قوتملا رهاط جرفلا وبأ هديفح مث ل٠4 ةنس ىوتملا دمحم رهاط وبأ هنبا ةباطخلا ىف هفلحخو . م4

 ددع ىلع اهلعج دقو ةدرفم ميحرلا دبع بطخ تعبطو « ارارم اعيمج مهيطخ تعبطو . 4٠١ ماع

 رهشل ةثلاثلا ةبطخمللا ىف هلوق نمو « ةجحلا ىذ رهش ةياهن ىلإ مرحلا رهش نم ءادتبا ةنسلا عَمُج

 : ميركلا هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب ( رفص

 ؛« ليوط رفسلا نإف مكاوقتب اودوزتو « ليلق اهعاتم نإف ايندلا بح نع اوهزنت ! سانلا اأو

 هللا دابعاي موي لك ىداني ىدانملاو ال فيك « ليحتسم اييف ءاقبلا نإف ايندلا هذه ىف اوعمطتالو

 )١( ه5/7“ ناكلح نبأ قرافلا ةنابن نبا ى رلظنا 2( غ4 ص (94١1)ا/ ةنس ةعط ) نيتضورلا ليذ ١

 م1/8 تارذشلاو "510/9 ىهذلا ريعو م٠٠ ص بدألا-.ةنازخ (؟)
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 نم هاضريالو ءادفلا هيف هللا لبقيالو « ليجعتالو توف هيفام ىذلا توملا وه « ليحرلا ليحرلا

 « ليلخ نم اليلخو بيرق نم ابيرق ذخأ مكو « ليلعب احيحصو حيحصب اليلع قحلأ مك ؛ ليدب

 ةواسقلاو ةلفغلا هذه ىتم ىلإف « ليئارزع حاورألا ضباقو اهيف ةماقإلاب ايندلا ىف نوعمطت فيكف

 . ( ليثملاو هيبشلا نع هلايك ى ىلاعتملا مكبر ىلإ نوعجرت 6 ؛ ليلقلا الإ رمعلا نم قبب و

 ءابطخملا نأش كلذ ىف هنأش عجسلا ىلع اهانب دقو « ةغئاس ةبذع هتباطخ ىف ةتابن نبا ةغلو

 ؛ ىناهبصألا داعلا دنع انيرم ايك ةيخيراتلا تاباتكلا ىف ىتح عجسلا مع دقف «رصعلا ىف باتكلاو

 ةبطخلا ىلاوتتل ىّتح هغوص ىف هتعاربو هتفخو هتلوهسل « هيلإ ىغصت نيح ناذآلا ذلب هعجسو

 : ناضمر رهش بطخ نم ةيناثلا ةبطخلا ى لوقيو « دحاو ىور ىلع ةعوجسم

 تاريخلاب وهو هرجأ هللا فعاض رهش « رورسلاو تاكربلا رهش اذه مكرهش نإ هللا دابع و

 نأ مكاهنأو « روربم لمع لك نم راثكإلاب مكيصوأ ! هللا دابع .. روبت نل هيف ةراجتلاو « رومغم

 راطفإلا نوكي ءىش ىأل مارحلاب ارطفماي .. روزلا لوقو ةميفلاو َةّبِيَعلاب مكمايص اوطبحُت
 تايلظ ىثخت امأ ىوحلا هيت ىف امئاهاي « روتفلاو ةلفغلا هذهام هللا ةعاط نع الفاغاب « روحسلاو

 ىم ىدهلا قيرط نع الداعاي « رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلاامو « ايندلا ةرهز ىلإ الئاماي .. روبقلا

 . «روُشُنلا مويل ىدتبن
 مهبولق نم قايعألا غلبيف « عمجلا مايأ ىف سانلا ظعي ةتابن نبا ناك ةواحلا ةبفاصلا ةغللا هذهبو

 بير نودبو « ةغالبلا جبن ىف بلاط ىلأ نب ىلع بطخو هبطخ نيب ةيوق ةلصب سحنو مهتدقفأو
 . عئارلا هنايبب هتباطخ ىف رثأتي ناك

 تاياغلاو ٠ لوصفلا 2باإ

 هفيلأت أدب « ىلعألا ىلعلا هللا ديجمت ىلإ هب دصق ىرعملا ءالعلا ىلأل ظعو هعيمج ساتك اذه

 ضعب معز ذإ « هروهظ ذنم هلوح ةجض راثأ دقو « هعوجر دعب همتأو دادغب ىلإ هباهذ لبق
 ىجافخلا نانس نبا هذيملت دجنو « ميركلا نارقلل ' ةضراعم هعضو هنأ لإ هنمز ذنم هموصحخ

 : باتكلا ىمس هنأ اهبايسأ نم لعلو « ©) ةمهتلا هذه ةدشب هنع قني هتمجرت ترم ىذلا

 ةيمدو ١١ ص (رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةئحخل ةعبط دقو ( ىئانز دومحم ةعبط ) تاياغلاو لوصفلا رظنا )١(
 ؟١ ص ءالعلا ىلأب ءامدقلا ضيرعتو ١0/١ رصقلا فرح ىلإ تاياغلا ق ىبتنيو اهنم لوألا مسقلا رشن

 6؟5 ص ءالعلا ىبأب ءامدقلا فيرعت () . ءاخلا
 ةيبرغلا ةمجرتلا ) ورسحت رصانل همان رفس مجأر (00



 ا

 ديري امنإو هبولسأ ىف نارقلا ةاذاحم ديريال وهو « تايآلاو روسلا ةاذاحم ىف تاياغلاو لوصفلا ١

 ىنأ « ملعام انبر ملع ١ : هباتك ىف لوقي هسفن وهو : هيلع ءانثلاو هديمحنو هللا دجمت ىف هتاذاحم

 فاعملاو ملكلا نم كاضر هب غلبأام ىل ْبهف « ململا هطخس قتتأو « مّلسملا هاضر لمآ « ملكلا تفلأ

 روعشلا عم « كسنو ةدابعو عروو ىوقتو هللا نم فوخو دهزو ظعو هعيمج باتكلاو . « بارغلا

 : ؛' لوقيل ىتح ىلثملا هتدابعو هبر ءازإ ريصقتلاب مئادلا
 تررجو « لابجلا بكانم ىلع هتغرفأو . 27فادُق ىف ىبكنم ىلع جَّجْلْلا هايم تلقن ولو

 هلل 9 اًدَفَح « تامئادلا ©)رَّضُخلا ىف اهتيقلأف « 29 ةآشموأ ٌرَج ىف "”اهمئارّصو ضرألا نابْنك

 ىلإ لفسألا ىَرَثلا نم ©” صهارُم تينبتاف ُتْدّيأو ىل نذأ ولو « نيرّصقملا ةزجعلا دحأ تنك
 انأو فيكف « هللا لالج هبجويام ٌدْوَأ مل « "9 دوعّسلا دِتَو ىلإ دوع نم دخلا « دتولا نمو « ايلا

 064 ( تاعكرلا نيب ىنادأو ( ةالصلا رصقأ

 هزجعب هروعش هحربي نل هنإف لاعألاو تادابعلا نم ىدأ اههمو كسنت اهم : لوقي وهو
 ولت رارج ىف هبكنم ىلع ةرخازلا ججللا هايم لقن ول ىتح « ىمظعلا هتبيهو هللا لالج ءازإ هروصقو

 اهاقلأو ليبانز ىف بيثك ءارو ابيثك ضرألا نابثكر جءول ىتحو « لابحلا بك انم ىلع اهل اغرفم رارج
 نائع اهب غلبو ضعب قوف اهضعب تاقبط ىرثلا نم ىنتبا ول ىتحو « هبر ىلإ ابرقت راحبلا جحل ىف
 ىلإ لصي ىتح « ضعب قوف اهضعب مكارتي ادات وأ ناديعلا داتوأ نم ذخَتا ول وأ ايرثلا ىلإ ءامسلا

 ىلإ الهتبم حيصيل هنإو . هتمظعو هللا ةلجن هبجوتام مامأ هروصقو هنهوب ارعاش لظل « دوعسلا دتو

 (1) ىتش اتماغ امهنأك نينيع ىل بهف كبضغ ئفطي عمدلا ناك نإ » : عزج هيناديال عزج ىف هبر
 هاضر هبر نم الئاس عومدلا افراذ ايكاب شاعام لظيس هنإ « ١١١ ءاسملاو حابصلا "نديم |

 لب اعراض هبر ىجاني امناد هيف ءالعلا وبأف « باتكلا ىف ةريثك تاوخأ ةحيصلا هذهلو . هناوضرو

 . اهئاحن الجو

 تاقبط : صهارم (!/) ه١/4 تاياغلاو لوصفلا )١(

 ةفورعم موجن : ةيبخألا دعس : دوعسلا دتو (4) ةرج : فادق (؟)

 رطملا ماد اباحس ديريو ءاتشلا نم : ىّتش (9) لمرلا نم ةعطقلا ىهو ةميرص عمج : مئارص (#)

 ريزغلا رطملا وهو لبولا نم « نالطبت : نالبت م٠ ليبز :ةاشم ءرج (4)

 ؟ه١/9 تاياغلاو لوصفلا )1١( ججللا :رضخلا (ه) ظ

 ةمدخم :|دصض (5)



 مما

 ىلإ مسقني فرحل لصف لكو « مجعملا فورح ددعب الصف ني رشعو ةينام ىلإ مسقنم باتكلاو

 هتاياغ لبق ءالعلا وبا مزتليو « ةياغ ىمسيو لصفلل هراتخخا ىذلا فرحلاب ىبتنت ةرقف لكو ءرقف
 كارتشت نأ رقفلا نم ريثك ىف مزتلا دقف ء باتكلا ىف هسفن ىلع هبّعصام لك اذه سيلو . امئاد قلألا

 ىلإ بلجي نأ كلذ بناجي مزتلاو . هتايموزل ىف فرعنام ةقيرط ىلع رثكأ وأ نيفرح ىف اهتاعجس
 نكمل ىتح « ةديدش ةبلغ هتاعجس ىلع بلغتل اهمنإو « ةبيرغلا ظافلألا نم اريثك باتكلا تاعجض

 ناولأ ضعب فيضيام اريثك هراعشأ ىف هتداع ىلعو . هتامازتلا دحأ وأ هصئاصخ ىدحإ اهنإ لوقن نأ
 تاحلطصملا ركذ نم تاياغلاو لوصفلا ىف رثكي تايموزللا ىف انيأر ايكو . سانجلا ةصاخو عيدبلا
 , هيف هرقفو هتاياغو هلوصف ىلإ فاضي نأ اقيلخ ايشو اهارب امنأكو « مولعلا عيمج نم ,اهبلجي ةيملعلا

 . !"فرصلا ملع تاحلطصم ضعبل اًدهلفتسم. هلوق كلذ نم

 ءا : 8 َ
 ادئاز نوكأ نأ بحأالو « ءايلا نم نقوم واوك الدبمالو « موقي راوك ًالتعم بر ىنلعجتال ١

 ةروص ىه اع 3 ءايشألا ابر كب ذوعاف ورمعوأو اماف ٠ زوجعو لود واوك « ءانغتسالا عم

 .« تامسنلا نم بسحمبال اههبشم « ءانغالو اه سرجال

 اهلبقام ىلإ تلقنف واولا ىلع ةمضلا تلقثتساف موقي اهلصأ موقيواو نإ نولوقي فرصلا ءاملعو

 نأو « اهلبقام مامضناو اهنوكسل اواو ءايلا تبلقف « نقيم اهلصأ « نقوم » ةملك نأو « تلتعاو
 بتكت ورمع واو نأ :فورعمو . زجعلاو لدحلا نم ناتقتشم امهنأل ةدئاز زوجبعو لودج ىف واولا

 دشحبيل هنإ لب هظعو ضعب ىف ءالعلا وبأ هدشحي كلذ لكو . رمع ةملك نم ةملكلل اًريِيت قطنتالو
 نع ةروص ذخأنل هانمدقام انبسحو .'اهركذ ىلإ ةجاح رن مل ةيملعلا تاحلطصملا 'قئاقد نم اريثك

 اطسب رثكأ هنع ةملك « ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك قو « تاياغلاو لوصفلا باتك
 . اليلحنو اليصفتو

 007001 ا بسام اج لسن 01 هه سس همم وج عبس بج سس هع جبر راازوراماتسللا

 ١45/١ تايباغلاو لوصفلا )١(



١1١ 

 ىكزلا نب نيدلا ىبغ هحتف دعب سدقلا ةبطخ (ج)
 : هنع هللا ىضر نافع نب ناْمع ةلالس نم ىلع ىكزلا نب دمحم نيدلا ) ىبحم وهف بيطخلا اما

 الف « ةيلاع ةلزنم نيدلا حالص دنع هل تناكو « ه٠8 ةنس هتدالو تناكو « قشمد ى ةاضق اوناك

 اهحْتُك ارضاح نيدلا ىجت ناكو « سدقلا تحتف اذإ ىّبح « اهءاضق هالو بلح هل تراص

 ةغيلب ابطخ هترضح ىف اوناك نم دعأو « ةعمج موي لوأ ىف اهب ةباطخلا ىلإ قانعألا تلواطت
 م باتكلا ةحتافب اهأدتبا ةيفاض ةبطخخ قلأف « نيدلا ىبحم حالص راتخاو مويلا اذه ىف اهب نوبطخي

 ىف عرش مث «رطافو ابسو لغلاو فهكلاو ءارسإللاو ماعنألا روس لوأ ىف تاديمحتلاب اهالت
 .اهبف 29 لاقو .ةطخلا

 متنلا ميدمو « هرمأب رومألا فّرصمو « هرهقب كرشلا لذمو « هرصنب مالسإلا زعم هلل دمحلا »

 « هلضفب نيقتملل ةبقاعلا لعجو « هلدعبالود مايألا رّدق ىذلا « هركمب رافكلا جردتسمو « هركشب

 هزازعإو هراهظإو هرافظإ ىلع هدمحأ .. هلك نيدلا ىلع هنيد رهظأو ؛ هّلظ نم هدابع ىلع ءافأو

 .. هراضوأو كرشلا ساندأ نم سدقملا هتيب هريهطتو « هراصنأل هرصنو هئاملوأل

 ىلع هللا هرسي امل « ايلعلا ةجردلاو « ىوصقلا ةياغلا وه ىذلا هللا ناوضرب اورشبأ سانلا ابمأ

 دعب « مالسإلا نم اهرقم ىلإ اهّدَرو « ةلاضلا ةمألا نم . 29 ٌةلاضلا هذه دادرتسا نم مكيديأ

 ركذيو عفري نأ هللا نذآ ىذلا تيبلا اذه ريهطتو « ماع ةئام نم ابيرق نيكرشملا ىديأ ىف اهلاذتبا

 مكنأ الولو .. همسر اهيف رقتساو هقاور اهيلع دتما نأ دعب هقرط نع كرشلا © ةطامإو « همسا هيف

 مكيراجيال ىّبلا ةليضفلا هذهب مكضخ امل « هدالب ناكس نم هافطصاو « هدابع نم هللا هراتخا نمم

 ؛ ءامسلا باوبأ هل تحتف ىذلا حتفلا وه اذهو .رابم اهفرش ىف مكيرابيالو « راجم اهيف

 .. نولسرملا ءايبنالا انْيَع هب رقو « نوبرقملا ةكئالملا هب جبتباو « ءاملظلا هوجو هراونأب (**” تجّلبتو

 ْنَم ىتلا هللا ىوقتب مكدنع ةمعنلا هذه اوسرحاو « مكيف ةبهوملا هذه - هللا مكمحر - اوظفحاف
 . ىَدّرلا ةعقاومو ىوحلا عابتا نم اورذحاو“ « مصعو اجن اهتوُرُعب مصتعا نمو « ملس اهب كس

 )١( ىكبسلا تاقبط ق نيدلا ىبحم ةمجرت رظنا ١
 : لثملا قو « عاضو لضام لك : انه ةلاضلا () 5١١/4 ىبهذلا ربعو 5؟9/4 ناكلخ نباو ١هال/5
 نمؤملا ةلاض ةمحلا ١8١/5 ةرهازلا موجنلاو “9/١7 ةيابنلاو ةيادبلاو

 داعبإو ةيحنت : ةطامإ (5) م4//190 تارذشلاو

 تقرشأ : تجلبت (5) نيتضورلاو ناكلخ نبا ىق ةلماك ةبطخلا رظنا (؟)



 لش

 . ( رفك نم هللا لذأو «رهقو هللا بلغ ءرصنو هللا حتف ,ربكأ هللا .. ىرقهملا عوجرو

 حتفلا اذهب نيملسلا ةحرف روصت ىلا ةعئارلا اياظشلا هذهب اهنم انيفتكا دقو « ةليوط ةبطنلاو
 ةيسداقلاو رصمو ماشلا حوتفو رْدَب مايأو ةيوبنلا ةزجعملا تداع امنأكو ؛ ٍيظعلا رصنلاو نيبملا

 . هللا دنع نم الإ رصنلا امو « نيلوألا ةباحصلاو دلاخ تاجهو

 راهزألاو رويطلا مكح نع رارسألا فشك (د)
 روهشملا ظعاولا ىسدقملا دمحأ نب مالسلا دبع مناغ 2) نبا فيرطلا باتكلا اذه فلؤم

 : الئاق هعوضوم نع حصفيام هتمدقم ىف ركذ « ةحفص ١ ىف باتكلاو « "0/48 ةنس قوتملا هنمزل

 هب ىنتبطاخخامو « هزمغب داتللاو « هزمرب ناويحلا نم هتدفتسا ابيع (جرتم اذه ىلاتك تعضو دق)

 رويطلا مكح نع رارسألا فشك هتيمسو . اهاحترا راقم نع ريراحشلاو « املاح ناسلب ريهازألا

 هنإ لوقيو . «راصبتسالاو راصبألا ىوذل ةركذتو « رابتعالا لهأل ةظعوم هتلعجو « راهزألاو

 ناكو « اهبيلدنع ىَّنغو اهميسن قر ةضور ىلإ ىهتناو « اهرارسأو ةعيبطلا ىف لماتيل اموي جرخ

 ميظعو هقلحت ىف هللا ةكحو ةيهإلا ةردقلا ىلع الاد لاخلا ناسلب هبطاخي هلوحام لك ذخخأو اديحو

 أدبو . ناويحلا ةنسلأ مت ريطلا ةنسلأ مت راهزألا ةنسلأ ىلع ةغيلب تاظع كلذ نم لجسو ٠ هتعنص

 راجشألا ىلإ هكرت من , هبيبط ىلإ ليلع لك ىوكش لماحو « هبيبح ىلإ بحت لك لوسر مبسنلا

 تقولاف ىتبقو اومنتغاف « فيضلا انا » هناسل ىلع الئاق درولاب اهلهتسا راهزالا نم اعون رشع دحاو

 ىف عمط نمو « روزلا انأو رئازلا انأو « قوشعملا ةحالم تيسُكو قشاعلا سفن تيطعأ « فيس
 تيأر تبن اًميح ىنأ « رورحملا شيعلاو « رودكملا رهدلا ةمالع نم مب «روز كلذ نإف اع
 ىلع ىمد اذهو . حورحم ىكوش لابنبو ؛« حورطم لاغدألا نيب اناف « ىنرواجتو ىنمحازن كاوشألا

 غلب ايندلا دكن ىلع ربص نف « داّرولا فرشأو « داروألا فطلأ انأو ىلاح اذهو « حولي ىمدْنَع
 . ( دازملا

 هئاقب ةدم نأل « ةعيبطلا ىلع فيض درولا لعجو « اهديري ىّتلا ةظعلاب ةملكلا متاغ نبا متو
 ةوالح نم اهيف سانلا تقاذأ اههم ايندلا نأ ىلع لديل كوش نم هلوح تبنيام لغتساو « ةريصق اهيف

 امئاد اهيف ناسنإل ةايح الو اصلاخ ادرو ايندلا تسيلف هترارم نم اًئيش مهيلإ عمجت نأ دبال شيعلا

 )١( داعلا نبال نبال ةياهنلاو ةيادبلا هتمجرتو متاغ نبا ف رظنا 9/5" ,

 ريثك  789/1١7ىعفايلل نانحلا ةأرمو ١50/4 تارذشلاو



 ما

 ؛ نزخو رورسو سأيو لمأو رشو ريخ نم جيزم ىه لب « اهاشغت ةملظ نم دبال لب ةيهاز ةقرشم

 املاط ىذلا نابلا رجش ناسل ىلع لوقيو . هلومأم غلبي ىتح رباصيو ربصي نأ ااهيف ناشنإلاب ٌرجو
 مهتايوبحم هناصغأ ليامتو هنيل ىف نربحملا ركذ

 دقو ْبَحلا ىلإو « دقّنا دقو رهزلا ىلإو « درش دقو دربلا ىلإو « درو دقو درولا ىلإ رظنا »

 . دحتا دق اهبرشمو معاطملا فالتخا ىلإو « درجنا امدعب ىستكا دق سبايلا نصغلا ىلإو « دقعنا

 ؛ دحأ هكلم ىف هكراشيال « درفنا دق ةردقلاب اهدجومو « دمَص اهعئاصو « دحأ اهقلاخخ نأ ملعاو

 دحأ افك هل نكي مو دلوب مو 38 هل ) دحأ ىلإ وه رقتفيالو
) . 

 : دريلاو ءاتشلا درشو « هعم درولا لبقأو « لبقأ عيبرلاف « نابلا ناسل ىلع ةغيلب هظع ىهو

 طوقسو ىرعلا دعب نوصغلا تستكاو « دقعنا دق راغلا بحو « دقتاو هناولأب رهزلا ءاضأو

 دحاو ءامب قست راجشألاو تاتابنلاف هللا ةردق مظعأامو « ةايحلا ةرضن اهيف تبدو « اهنع قاروألا

 اهيف هكرشي ال ىتلا هللا ةردق ىلع دهاش كلذ لكو « ضماحو ولح نيب اهموعطو اهرامث فلتختو

 . ريدق ءىش لك ىلع وهو ءىش هلثمك سيل دمص دحاو هنإ « دحأ

 اهمالك لبتسيو « رابطألا ناسل ىلع ةياكحلا ىلإ راهزألا ناسل ىلع ةياكحلا نم مناغ نبا لقتنيو

 | : لوقي هناسل ىلعو ناحلألا ددعتم توصلا نسح رئاط وهو رازغلا مالكب

 ضايرلا ىف ىندجت ٠ ناح دق عيبرلا لصف تيأر اذإ « نافهللا مئاهلا انأ « ناهلولا قشاعلا انأ

 2 رهنلاو رهزلا نأك ناضغألا ىلع صقرأو ...:ناحخلألا ددرأ () ضايغلا قو « ناحرف

 نزح حونأ انأ « اثناح ىنيمي ىف تسلو ميظعلا هللاو ال « ابتاع كلذ ىف ىنبسحن تناو « 29 نادع

 تلبلبت الإ ةرضخالو « اهلالحمضا ىلع ُْتْحَن الإ ةضور دجأال « احرفال احرت حوبأو « ابرطال

 لاثمت ىف تأرقف « تررمت الإ ةولح ةشيعالو « تردكت الإ ةوفص طق تيأرام ىنأل « اهلاوز لع

 . ( تأفا اهيلع نم لك « بافرعلا

 , حونيو بدنيف « هئاهتنا ىف ركفيام ناعرسو « عيبرلا مدقمب حرف ةظعلا لوأ ىف رازحلاو

 اهيفام لك اذإف « ةايحخلا لمشي ىّتبح هريكفت عستيو .'اهراهدزا دعب لحمضتو الإ ةضور دحب ال ذإ

 ؛ ارم اشيع بلقني نا ؛ثبليال ولح شيع نم اهيفام لكو « ةمتاق ةردك هاشغت نأ ثبليال ءافص نم

 ىلإ لقتنيو .:ءاقشلا هل بتك نم قشو « ةداعسلا هل تبتك نم دعَسو . ناف كلاه اهيفام لك نإ لب

 ةفورعملا 7 فتلما رجشلا ىهو ةضيغ عمج : ضايغلا )١(

 ةيفيسوملا ةلآلأ وهو 2 دوع معمج : انه نآدمع (١؟)



 الا“

 : لوقت ذإ ةلفلا ناسل ىلع مالكب اهنع هثيدح ميو تاناويحلا

 ريبدت ىف نكنالو « هلبق يَ ريسلل أين نم تيأر اذإو ءهل مقف ىمرمب رهدلا كامر اذإ ١
 ؛ ةنوعملا ريسيتب ةنوثملا عمج تفّلك .. داعملل دازلا ليصحتو دادعتسالا ةوق ىنم ُملّعت « هلبأ كشيع '

 ملعلا وذ هكردي ملام . خسارفلا دعب نم مشلاب تكردأف ةديعبلا نكامألا نم مشلا ةوق تيطْعَأو

 . « قويب ىف « قوقل بحلا نم هرخّدأ ام ريداف «رييدتلا نسح « ريدقتلاب تيطعأ مم . خسارلا

 هللا ةكحلل ابعاو « ديدسلا قيرطلا ىف ريس ناسنالل عفدو ظعوو ملعت باتك كلذب باتكلاو

 ءاوضأو لاثمأو مكحو ظعاوم نم راهزألاو رايطألاو تاناويحلا هيلع هدروت امب اظعتم « هقلخ ىف

 ةيمويلا ةايحللا ةغل نم ةييرق ةطيسب ةلهس ساتكلا ةغلو . هارحخأل انسح ادادعإ هدعتو « هايند هل رينت

 « ةبيررغ ةدبا ظافلا هيف سيل نكلو « عوجسم اقح وهو « داشرإلاو ظعولا ىلإ هب ديرأ هنأل

 تايبألا بناجنو . هرايتخا ةقدو فلؤملا قوذ نسح ىلع لدت « ةغئاس ةيرعش تايبأ هللختتو

 . اعيمج رثنلاو رعشلا نسحي ناك مئاغ نبا نأ ىلع لدت همظن نم تايبأ ةراتخما

 : لئاسر ريغو لئاسر : ةيبدأ لاهعأ
 باتك هلو « مجاشك هحتتفم ىف اناقليو « ةريثك ةيبدأ الاعأ رصعلا اذه ىف ماشلا تفّلَخ

 باتك هبناجي هلو « افيرط اضرع راعشألا نم هيف ليقامو هتالاو ديصلا هيف ضرع دراطملاو دياصملا
 لاعأ ىرعملا ءالعلا ىبألو . ميدنلا بدأ ىف باتكو « ديصلا حراوج ىف ىرخأ ةرابعب وأ ةزريبلا ىف
 ماشلا مسق رصقلا ةديرخ ىفو « ليلق اع اهب ملنسو : نارفغلا ةلاسر اهمهأ لعل « ةريثك ةيرثن ةيبدأ

 اضيأ ةديرخلا ىو « ةزجوم ةملك اهل درفنسو « لبلبلاو رسنلا ةلاسر ىه ةعيدب ةيبدآ ةلاسر

 اهعوضومو «٠ ةثامسمحو نريتسو عست وأ نامت ةنس اباش قوتملا ىسيع نب رمعيل ةفيرط ''' ةلاسر |

 . اهمولك لمدنتالو اهميعن مودي الايند ف ةَّضغ حبصل نأ لبق ةصرفلا مانتغاو ناوخرالا ةرشاعم

 ديصلا فصو ىف ضيفيو . صنقلاو ديصلاو فصقلاو وهللا ىلع لابقرالا ىه ةصرفلا نأ هدنعو.

 ديص نايب ىف ليطيو « نيهاوشو ةازبو بالكو دوهف نم مهعم هيف اولمحامو ليخ نم هيف اوبكرامو

 (ماشلا مسق) ةديرخلا ى ةلاسرلا رظنا )١(

 ”مو ها
ْ 



 م

 هنف ىف قذاح بيدأ اهيتك ةعراب ةيبدأ'ةلاسر ىهو « ةفيحص نيرشع وحن ىلإ هقافر ضعب عم هل
 . هنيوالتو هريواصت قو قيسوملا اهسرجو هتاعجسو

 ذقنم نب ةماسأ ةيبدأ ةيرثن لاعأ ةباتكب ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ىتع نم مهأ ناك امبرو
 هلو « روشنم وهو « رعش نم مظنام هيف عمج اصعلا باتك هلو « ءارعشلا نيب هتمجرت ترم ىذلا

 هلعج « ةيعاتجالاو ةيدرفلا بادآلاو رداونلاو مكحلاو راعشألاب رعخاز وهو « بادآلا بابل باتك

 اهنم لمتشاو « ةمكحلاو ةغالبلاو بادالاو ةعاجشلاو مركلاو ةسايسلاو اياصولا ىف : بتك ةعبس ىف

 راوحلا نسحو عضاوتلاو ةنامألاو رسلا ناّتكو بدألا ىف : الصف رشع ةسمخ ىلع بادآلا باتك

 لاؤسلا نع ففعتلاو سانلا نيب حالصإالاو ءايرلا كرتو ءايحلاو ربصلاو ةعانقلاو ناسللا ظففحو

 نم هب لصتيام باتك لك ىف دروي ةداعو . ريخملا لعف ىلع ضحلاو ناسحإللاو ماظلا نم ريذحتلاو

 ثلاث باتك ةماسألو . لاوقأ نم مجعلاو برعلا نع ىورامو راعشألاو ةيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا

 هلاحأو هنطوم رزّيش نصح ىلع نأ 107 ةنس ديدش لازلز ثودح دعب هفلأ رايدلاو لزانمل وه

 نم ىناطوأو ىدالب 'لانام باتكلا اذه عمج ىلإ ىناغد » : هتمدقم ىف لوقيو « اضاقناو اثاكنأ

 هل نأك) تحبصأف « «؟ هلّْيَحو هلوَح 2 اهتيفعت ىلإ فرصو « هليذ اهيلع مج نامزلا نإف بارخلا

 تداعف « اهناكس كلهو « اهنارمع رْثَذ دق « سنألا دعب تاصرَعلا ةشحوم ( سمألاب ّنْفَت

 2 ةحفص ه٠ وحن ىف محض باتك وهو ( امومهو تارسح اهب تارسملاو « اموسر 9 اهيئاغم

 لزانمللا ىف : الصف رشع ةتس ىف هلعج دقو « ةعيدب راعشأ نم هيقباسلو هلام فرطأ هيف راتخا

 ندحلاو ناظوألاو ضرألاو نكاسملاو راثآلاو مسرلاو (4 نمّدلاو عبرلاو لالطألاو ىناغملاو رايدلاو

 وهو رابتعالا هباتك اعيمج ةيبدألا هلاعأ فرطأو . ناوخالاو لهألا ءاكبو تيبلاو رايدلاو دالبلاو

  ميسن هباتكو بيبح نب نيدلا ردب اناقليو كيلاملا نمز ىلإ ىضمنو . ةملكب هصخنسو ةيصخش ةريس

 . ليلق اع هب ملنسو قالخألاو ناويحلاو ريطلاو ةعيبطلا ىف ةيبدأ تالاقمب هبشأ وهو « ابصلا

 هبشأ وهو ارارم عبط دقو « قاروألا تارمث ٠ هباتكو ىومحلا ةجح نباب كيلاملا نمز ىف قئانو

صقو رابخأو تاظعو رداونو رعشو لئاسرورغن هيف ُ تارضاحملا بتكب
 ءالخبلاو داوج ألا نع ص

 . تاهاكفلاو تاياكحلا ضعبو فلؤملا نمز ىف ثادحألا ضعب ضععب عم ؛ ءابطألاو قمحلاو ءاملعلاو

 اهزانم : اهناغم ١*( اهسمطو اهروثد : اهتيفعت )١(

 رايدلا راثآ : نمدلا (4) ةوقلاو لولا : ليحلا (1)
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 درفنسو « ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا ةهكاف » هباتكو هاش برع نباب قتلن كيلالا رصع نم ةرخأبو

 ةملك هل .

 هلو « ةعيشلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىلماعلا نيدلا ءاهبب قتلنو « نييناؤعلا مايا ىلإ مدقتنو

 هياتك اهنم مهأو ؛ رداونو رامخاو ظعاومو لاثمأو مكحو رثنو رعش باتك ىهو « ةالخما

 نمو « ةيبطلاو ةيضايرلاو ةيمالسوالا مولعلا فلتخم نم تارذش هبو « نيدلحم ىفوهو . لوكشكلا

 ةفسلفتمو ةفوصتمل رعشلا نم ةعيدب تاراتخمب ضيفيو . فوصتلاو ةفسلفلاو خيراتلا ثوحن

 . ةيبدأ لاعأ نم هنع ثيدحلاب اندعو امب ملن نأ انب ىرحو « ةمكحلاو ةساحلاو لزغلا ءارعشلو

 نارفغلا '''ةلاسر )١(
 نب ىلعل ةلاسر ىلع ادر ءالعلا وبأ اهالمأ ريبكلا عطقلا نم ةحفص ىتئام وحن ىف ةليوط ةلاسر

 نبا ضوبن نع هيف ثدحتي امسق ::نيمسق مسقنت ىهو « حراقلا نباب فورعملا ىبلحلا روصنم

 ردصو ةيلهاجلا ءارعش نم ةفئاظ اهب ىقلي ةنحلا ىف ةهزن هل روصتيو ثعبلا موي هربق نم حراقلا

 نارفغلا ةلاسر ىمست ةلاسرلا لعج امب دعب اف لاؤسلا ددرتيو « مهل رفغ مب : مهلأسيو مالسإلا |

 هريصمل اًراظتنا سانلا عم طارصلا لاوهأو هلاوهأ روصيل رشحم ا موي ىلإ حراقلا نب ءالعلاوبأ دريو

 لوخد ىف ركفف ةبوتلا كلص هعم ناكو « أمظلاو رحلا ةدش نم بعت ىتح افقاو رشحملا ىف لظ دقو

 هكرتو « ائيش هنع مهفي ملو ناوضر حدم ىف لاوطلا دئاصقلا مّظنو اهتندسل هعادخ قيرط نع ةنجلا

 نب ةزمح قلو . هيلإ لوصولا لواحو هلع لوسرلاب عفشتي نأ ىلإ ههبنف ءرخآ نداس ىلإ
 نم رفن هرواحي ىسرافلا ىلع ابأ ىأرو « بلاط ىلأ نب ىلع مامإلا ىلإ هب لسوتف بلطملا دبع
 دهشتساف هتبوت ىلع اًدهاش هنم بلاط ىبأ نب ىلع بلطو « مهمالك ضعبل هليوأت ىف ةيدابلا ءارعش

 : باسحلا لبق ةنحلا لود ىلإ ليبسال : هل لاقو « ضوحلا نم ىلع هاقسو « بلح نم ضاقب
 نم كعم له ناوضر هلأسيو : هيَ لوسرلا نب مهاربإ باكرب قلعتف ةليحلا مادختسا ىأرو
 ةيدام حراقلا نبا مقيو . مهرواحبو ءارعشلاب ةيناث قتليو اهلخ ديف . هعم مهاربإ هبذجو ؟ زاوج

 لصيف ريسيو ةئحلا باود ضعب بكري مث « ءابدآو ءاهلعو ءارعش نم ةنحلا ىف نم لك ابيلإ وعدي

 نع مهخيش لأسيو « هَ لوسرلاب اونمأ نمم « نجلا نم ةفئاط ىريف علطيو « ةبيرغ نئادم ىلإ
 ( فراعملا ( ةيدنه نيمأ ةعبط ) نارفغلا ةلاسر ىف رظنا )١(

 راد رشن ) ةققحم ةعبط ىهو ( ئطاشلا تنب .د ةعبط )و

 ظ
 ظ



 مسوس |

 مث « هيلع دمتعمال نايذه كلذ امنإ : خيشلا لوقيف ةح اص ةعطق ىنابزرملا اهنم عمج ىتلا مهراعشأ

 اهيحخأ ىلإ رظنت ىهو ءاستخلاو ةئيطحلاب قتلي ثيح ةنجلا ىصقأ ىلإ لصي ىتح هتباد نانع نم ىخُري

 رشع ىتاو ةرتنعو سيقلا ارماو اراشبو سيلبإ دجيف « ءاسنكلا لثم رظنيو « محجلا قف رخص

 مالسلا هيلع مداب قتليف دوعيو . اعيمج مهرواحيو ىبلغتلا لطخألاو ةيلهاجلا ءارعش نم مهعم أرعاش

 ةضور ىف اهوزنو سودرفلا لوخدب ةرخآلا ىف تئفوكو « ايندلا ىف تملظ ىّتلا تاّيحلا ضعببو

 لع حراقلا نبا ةلحر ىهتنتو . افيرط اراوح مهزاجنرأ 2 مهرواحنو , زاجرلا ةنجن ريو . تايحلا

 ىلإ حراقلا نبا ىضفيو « ةنجلا ىف ميعن هلئاميال يعن نمو ميحجلا ىف باذع نم دهاشامو طارصلا

 . ميعنلا اذهم معاتملا

 قناد بتك ذإ « ةيملاعلا بادآلا ىف قيمع ريثأت هل ناك دقو « ةلاسرلا ىف لوألا مسقلا وه اذهو

 ريثك كلذ ىف ثحبلاب لغشو « ةيهلإلا ايديموكلا هرارغ ىلع م ١7١ ةنس قوتملا ىلاطيؤالا رعاشلا

 . نيلوغشم نولازيالو نييبرغلا نيثحابلا نم

 دقو « ةقدانزلاو ةقدنزلا نع ءالعلا ىنأل حراقلا نبا لاؤسب صاخ ةلاسرلا نم ىفاثلا مسقلاو

 بدألا ةفرح نع ثدحتو : ءافولا هيف زعي نمز ىف هئافول حراقلا نبا ىلع ءانثلاب ءالعلا وبأ اهلهتسا

 : هراعشأ كلذب دهشت ايك اهأتم ناك ذإ هداحلإ وأ هتقدنز نم لاقيام ىبنتملا نع نع عفدو « اهمومو

 سودقلا دبع نب حلاصو راشب مهتم اقم قو ةقدانزلا ءارعشلا ضعب ركذو . لبعد ةديقع ى كشو

 ةعيشلا ةالغو ةطمارقلا اهتمدقم فو « هنمز ىف ةقراملا لحنلا نم ريثكل ضرعتو ؛ ديزي نب ديلولاو

 دونلاك خسانتلاب نيلئاقلاو ةيليعامسالا ةديقعلا سأر حادقلا نومي نب هللا دبعو أبس نب هللا دمعك

 غمادلاو جاتلا : هبتكو وه 7 قيدنزلا ىدنوارلا نب ١ ىَلْصَأَو . جالخلاك ةيفوصلا نم لولحلابو

 نمو ٠ عيرتتلاو ملا نم ةيماح اًران فينحلا نيدلا ىلع اهيف نعط ىتلا ناجرملاو ديرفلاو بضقلاو

 6 فو وأو : العن نوكي نأ حلصي ال : ةرفاكلا ىدنوارلا نبا بتك مهأ وهو جاتا ىف هلوق

 اسلاج هليثمتو هتبوتل ضرعيو « حراقلا نبا ثيدح ىلإ دوعيو . منهجي نايداو امهو ّنُنو بروجو

 ىف برعلا تايبلتبو بلح ءاملع ضعببو هخويشبو هنع هعامس لوأب ميو 2 بلحم دجسم قف ظعولل

 . ةيعرف لئاسم ضعبيو ةيلهاجلا

 باتك هيلع درلاو هدانلإو ىدنوارلا نبا ق عجار 10
َ 

 ىودب نمحرلا فيعل 5 مالسإالا ىف داحلالا من خيرات نم
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 لب . بسحف معنلاو مححجلاو رشحا اهيف رّوص ءالعلا اب نألال دح دعبأ ىلإ ةسيفن ةلاسرلاو

 لاحتنالا ةيضقل هضرعت عم « ايوحنو ايضورعو ايوغل ادقن ءارعشلا عم هراوح ف قاس هنأل افبإ"

 دقو . مهدئاصق نم ركذامو ءارعشلا تايبأ نم هقاس امل هناسحتسا ةدوج عمو ؛ ءامدقلا ىلع

 دقو . قورمو داحلإو نيدلا ىلع جورخخ نم اهيفامو هنمز ىف ةريثكلا لحنلل ىناثلا مسقلا ف ضرع
 نيدلا نسم هاب رخحس ةلاسرلا لمح هنأ لاقي كلذ مهو ع نيدحلملا نق راملا لك ىلع فينع ملي ىخنأ

 . ةءارملا لك ةثيرب كلذ نم ةلاسرلاو . فينحلا

 ءادختسا ىلع موقي بولسأ . هانفلا ىلا ماعلا هبولسأ سفن وهو « اهيف هبولسأل ضرعن ملو

 ءابدأ نم ادح.أ لعل الع . ةيبرعلاب عساولا هملعو هتفاقث نع اريبعت « ةبارغلا ىف ةدعبملا ظافلألا

 لب . هعجس ظافلا ىف بارغالاب ىئتكيال وهو . هب لحل : مهرورصخو مهتنمزأ رم ىلع برعلا

 هيف ركذ دقو . سانحلا ةصاخنو ةيعيدبلا تانسمشلا نم ايشو عضوملا اذه ريغ ق انلق ايك اهيلإ فيضي

 لمأ هنأ دكؤي امم عه 458 145١ بلح ريمأ سادرم نب حلاص نب ةلودلا لبش ءالعلا وبأ
 . عبارلا نرَقْلا نم ثلاثعلا دقعلا ف هدهعل هتلاسر

 لبلبلاو رسنلا 'ةلاسر (ب)
 ىف ىناهيصألا داعلا هل مجرت . قشمدلا ناسح نب دمحم بلاط ىلأ بذهملل ةعيدب ةلاسر ىه

 تالا ةلس لوألا عيب ر ىف هبالطل ابع سردي ناك ىبلا ةيداعلا هتسردم قق هراز هنأ لاقو . هتدبرخخ

 هترصتخاف « لبلبلاو رسّلاِب » اهمسو ةلاسر نم هل تلقنو : لاق مث « هراعشأ ضعب دشنأو
 نأ ثبلي ملو . هبل بلخ انتاف اضور دهاش ارسن روصت ىهو ؛ اهنحلاف ودبي ايف -ركذ م 0 اطوأو
 رويلعلا كلام ىف عم انأو رحاسلا توصلا اذه كل نبأ نم هلأسف « ةئتفو ةطبغ هاللم لبلب ىلإ عمتسا

 . ماسجألا بسح تاوصألا ببال مكحلا عناصلا نإ هباجأو ؟هلاجو هرحس نم ءىش ىل سيل
 : طغلا اذه ىلع رسنلا ضفصوب ادبت ةلاسرلاو

 رصيف قرتغاو ("'قَقلا دومع قلفناو ءرحسلا مسن به دقو ءرجشلا ضعب نع رئاط راط
 . , هتق تضيباو ٠ *) ِهتباَوَذ تباش دق ليللاو « رسْنَلاِب موسوم 29 قلاب روهشم 9 قّسْعلا
 0 ا ب ا سام تاتش 0107710110717 طماط ترا 1 ياارب اساسا

 )١( ماشلا مسق ) ةديرذلا ىف ةلاسرلا رلختا ( ١/ 50 "4ىلليالا ' ىسعلا .

 رجلا ْ رسفللا (غ) 3 هرلتتاو ل اسد نب ما اببحاص ةيح رت اهم رططداو

 هراعهسالاو : ىءأرلا م كام رعبش ؛ ةياؤذلا (0) 1 تايفولاب قاولاو ءارعشلا نم نودمملا تاتك

 هةحيدبتأو حبيجلا , ىلفلا (؟)9



 ل '

 نع ١( قشر مهس هنأك . فطاوخلا قوربلا نم تبلتساو « ضصاوعلا نم تبكر هتحنجأ امع أك

 ءامسلا ىلإ دعصيو « طسبيو هتحنجأ ضبقي .. ءامسلا قفأ ىف قرشأ مجن وأ « ءاضقلا سوق

 امنأك 29 فلام لايغلا لقي ع ابصلا فارطأو )0 لوبقلا فاطعا () همداوق ةئساب حرج طببيو

 ى حايرلا ردص هردصب قرخيو . "7 بونجلا بويج (هيفاوخي قتفيو ؛ بظلا © بورغ

 راجشأو ةقفدتم راهنأو ( صيرع لظو . © ضيرأ ضور ىلع .. فرشأ ىبح .. بويمملا

 « قاروألا ىضف درو نف .. جرَأ رهزو : جهب ناكمو . ؟"”روثنمو دروو « روثنم لطو ( ةقنوم

 ء مسرلا اوه «ء مسجلا ىئام ,ةغيصلا ىكسم « ةغبصلا ىروفاك ٠ قادحألا ىبهذ

 )١١( تسسحو ؛ هماكأ بونجلا تحّنفو ؛ هباوثأ لامشلا تطاخو « هباهإ ابّصلا ١0" تكاح

 ىف روحلا دودخ وأ «رَّحّسلا بهش هنأك « رجشلا قفأ ىف رهظف « هماثل هلإج هجو نع رويّدلا

 0  ىقلتعتو حنرتتو . قرتفتو عمتجم نوصغ نمو « روفاكلا نم لئالغ ىف ترهظ ءروصقلا

 ودبي 2١9 ةلازغلا بجاحو « بقتنتو رفست سمشلاو ...رَهّزلا رارزأ دق لحت مئاسنلاو

 نيأ . . اهانمو سفنلا ةياغ هذه : لاقو اهآر نيح ءاوحلا ىف عرسنلا ] ئقوف .. بجتخلو

 هيلع ةحنجألا فاص وه انيبو .. حابصلا رفسأ دقو حاورلا نيأو ٠ بلطملا لصح دقو « بهذملا

 ىغاني « ئرجش ركَو ىلع ئرحس لبلب نم اتوص عم ذإ « اهيلإ بجعتلا نيعب قفألا نم رظني
 هناحلأ دوقع نم ارد رثني «رهازملا تارقن نم بذعأ ناحلأو .. هراتوأ ةّنرو « هرامزم ةمغنب مئاسنلا

 نم ةنرح تابا ولتيو ؛( همارغ بوتكم ةءارق عجريو 7 ل هنانفأ نيب هنانتفا فدص نم اًملّءلَو

 تاوصأ وأ .. دوجسلاو عوكرلا ىف مهحيياستو دواد لآ ريمازم نع ليقام اهنأك .. همالآ نحصم

 رظنيل « رارقلا ىلإ ىوه مث . عجاضملا نع مهبونج (11) ىفاجتت نم ةوالتوأ « عماوصلا نامهر

 . « هنازحأ عبر ىف هناحلأ عجس عّجري لبلبلا ىأرف ءرامزملا ىف خفانلا نم

 رظنملا نسح تاتابنلا ريثك : ضيرأ (8) ىمر : قشر )١(

 ةيكذ ةمحشار هل رهز : روغنملا (9) حانحلا مدقم ق ليولعلا شيرلا : مداوقلا (؟ر

 تجسن : تكاح م١٠) ةيقرشلا ابصلا حير : لوبقلا ()

 برغلا نم به حير روبدلاو . تفشك : ترسح ١ )١١( رسنلارخؤم ىف شيرلا ىه ةفلاخ عمج : فلاوخ (4)

 . سمشلا : ةلازغلا )١0( : ابظلاو - دحلا فرط وهو برغ عمج : بورغ (5)

 . هناصغا : هنانفا ع1 هوحلو حمرلل دحلا ىهو ةبظ ممج

 نع مهبونج قاجتت ءايقتألا نوملسملا مه (14) حانخجلا ىف ريصقلا شيرلا : قاوخلا (5)

 . ةالصلاو ةدابعلل اليل عجاضملا ةيبوتج حير : بوئحلا (ا/)
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 , اراصتخا اهاندز اننإف . اهحتاوف وأ اهعلاطمب قتكاو « ةلاسرلا رصتخا دق داعلا ناك اذإو

 هاوفألا نع ريطي اهعجسف « ةعيدبلا ةلاسرلا هذه ىف بولسألا لاج حضتا دق هنأ « نظلا ربكأو

 السم هيلإ هجتيف « هنيحالت لاجو لبلبلا توص ٌرسنلا نتفّيو .هريواصت عدبو هظافلأ ةقاشرل هتفخي
 . بجعملا توصلاو ٠ برطملا نحللا اذه هلو « هرظنم ىف ريقح ريغص هنأل بجعلا رهظيو « هيلع

 تملع امأ ١ : هل لوقيف ٠ هتاهغن ةوالح هل تسيل همسج ةماخض عم هنأو « هسفن ىف امب هحراصيو

 . ماهفألا ةدوج اهيف ريتعملاو فئاثك ماسجألاو « ماسجألا نم فرشأ ىهو فئاطل حاورألا نأ

 بلقلا : نارغصألا هنم ربتعملاو مظع ناسنوالاو ٠ ناولألاو ناوكألا كرديو ريغص نيعلا ناسنإو

 ىمدالا الو . فرشلاو ةميقلا ىف امهنيبام ناتشو . فدصلا ردقب ردلا نوكبام « ناسللاو

 تعّصضر ىننإف .. اهتَّذل طوس كّعمس عرق ىتلا ةمغنلا امأو .. ليصفتلا ىف نوب ايهنيبو « ليفلاك

 . « ىلاغألا ضعب متن ىلع ىناحلأ دقع ىف "اهرذش

 عم اهيتأي كلمل ةليل لك ةضورلا ىف دقعي لافتحا نم هناحلا نوك هنأ رسنلل لبلبلا ركذيو
 نايقلا فطصتو عومشلا هل َلَعْشُتو هتملظب نوكلا بوث ليللا ّْبَّصو راهلا ىلو اذإ « هئامدن

 مهنمو 2« برطو عامسو وهل ْق مهليل ىضقنيو ٠ ناحل_ألاو ءاغنألا عجرتو نادلولاو رولا فوفصو

 تانر ىلإ عاّمسالا ىف هوذح وذحي نأ نسح توص هل نوكي نأ دارأ اذإ هيلعو . هماغنأو هناخأ ذحخأ

 هنم عيضيو « ماني هنأ ريغ ضورلا ىف تيبملا ىلإ رسنلا وعديو . بيجعلا لفحلا اذه ىف ءانغلا

 . مالملا هيلإ هجوو « مارملا مدع « ماقملا ذلتسا نم نإ : الئاق ارم اباتع لبلبلا هبتاعيو « هدارم

 نم ةظعلا ىف بذهملا ليطيو . راطوألا مدع دقو ءراطو هعّدوف ٠ باتعلا رسنلا ىلع لبلبلا رثكأو

 داعلا لوقيو . برألا كردي بلطلا قدصبو « داهتجالا عم نوكي امنإ دارملا غولب نأو ةصقلا هذه

 لوح راد اهظعو نأ حضاوو : هركذ هباتك طرش نم سيل ىظعو لصفب ةلاسرلا َمَأ بذهملا نإ
 . ةلفغلا هبشيامو ةلفغلا نع الضف ةلهملا هبشيام وأ ةلهم نود ىنملا بلط ىف دحلا

 ا"”رابتعالا باتك (ج)
 نيب هتمجرت ترم دقو « ةيبيلصلا بورحلا ىف انلاطبأ دحأ دمتم نب ةماسأل ةفيرط تارك ذم

 ف ىلوألا هتيبرت نع هتايرك ذ اهيف روص ذإ : ةماسأل ةيصخش ةمجرت هيشا تارك ذملاو 2 ءارعشلا

 ةمجرتلا : انيباتك ىق هنع هانيتكام عجارو ١9١ ولؤللا راغصو بهذلا عطق : رذشلا )١(

 ( فراعملا راد عبط ) تالحرلاو ةيصخشلا ةئنس نوتسرب ق ساتكلا اذه ىّتح بيليف رشن )١(
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 ىلإ 484 ةنس نم ماع ةئام وحن اليوط شاع دقو .« ثادحأ نم اهيف هل عقوامو هئابآ نصح رزيش

 هلرتشاو هدهاشام فصوو .. لصوملاو ةرهاقلاو قشمد نيب - هتمجرت ىف رم ايك- لقنتو 0885 ةنس

 ليبق رصم ثادحأ ىف - انب رم ايك- كراشو ء بيلصلا ةلمّحو نيملسملا نيب ةيبرحلا كراعملا نم هيف
 افصو فصوو . ءارزولا نيب تاموصخو تارماؤؤم نم اهيف ناكام ىورو « ةيمطافلا ةلودلا ةيابن

 رايد بيلصلا ةلمح ةشيعم ايحافصو فصو ايك « نييبيلصلل هيبأو نيدلا رون ءاول تحت هبرح ايح

 نسح نم تاقالع - اهرازوأ' برحلا عضت نيح - نيملسملا نيبو مهنيب لصتت تناك ذإ ماشلا

 ةعاجشلا ةليضف مييف مئاهب » مهن مهفصو دقو . تاقوألا ضعب ىف مهنيب لزني هلعج امج « راوجلا

 تدقعنا ةدوملا نأ ةحارص ىف ركذيو . نيملسملا نع ايراضح نيرخأتم مهروصيو « ريغال لاتقلاو

 ق نيفلختم مهروصيو « مهئاسن ىلع ةريغ مهدنع دجوتال هنإ لوقيو « مهئاسرف ضعب نيبو هني

 : ةردانلا هله صقيو « اديدش افلخت بطلا

 بلطي رزّيش ريمأ ىمع ىلإ بتك ( ماشلا ىلاعأ ىف ) ةرطينملا بحاص نأ مهبط بيجع نمو

 باغ اف تباث هل لاقي اينارصن ابيبط مهيلإ لسرأف « هباحصأ نم ىضرم ىوادي بيبط ذافنإ هنم

 دق اسراف ىدنع اورضحأ : لاق ! ىضرملا تيوادام عرسأام : هل انلقف « داع ىتح مايأ ةرشع

 ةلمدلا تحتفف ةخيبل سرافلل تلمعف فاشن اهقحل :دق ةأرماو ةلّمُد هلجر ىف تعلط

 ءىش فرعيام اذه : مهل لاقف ىجنرفإ بيبط مهءاجف . اهجازم تبطرو ةأرملا تيمحو . تحلصو

 ؟نيلجرب تومت وأ ةدحاو لجرب شيعت ؟كيلإ بحأ اميأ : سرافلل لاقو .؟ابيوادي (فيكف)

 سافلاو سانلا رضحف « اعطاق اسأفو ايوق اسراف ىلإ اورضحأ : لاف « ةدحاو لجرب شيعأ : لاق

 ةبرض سأفلاب هلجر برضا : سرافلل لاقو « بش ( ةعطق ) ةمرق ىلع هقاس طحف رضاح انأو
 خم لاسف « ةيناث ةبرض هبرضو تعطقنا اف ةدحاو ةبرض هارأ انأو هبرضف ء اهعطقا « ةدحاو

 :« اهقشع دق ناطيش اهسأر ىف ةأرملا هذه : لاَمف : ةأرملا رصباو . هتعاس نم تامو . قاسلا

 . فاشنلا اهب دازف « لدرخلاو موثلا : مهلكأم نم لكأت تداعو .ةةوقلحف « اهرعش اوقلحا

 رهظ ىتح هطسو خلسو « ابيلص اهسأر ّقشو « ىسوملا ذخأف ء اهسأر ىف لخد دق ناطيشلا « لاقف

 نم تملعت دقو تئجف ال : اولاق ؟ ةجاح ىلإ مكل قبأ : مش تلقف : حلملاب هكحف سأرلا مظع ١

 . ( هفرعأ ملام مهبط

 نع اليوط ةماسأ ثدحتيو .مهبط نم ةيرخس ةريخألا ةلمجلا لاق امنإ بيبطلا تباثو
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 دق اوناك اذإ مب: دكؤي امم « سبلملاو معطملا ىف ةيقرشلا ةيمالسإالا تاداعلا نم هوذخأامو مهتاداع

 . اتراضحو اهتيندمب مهتزغ دقف انرايد اوزغ

 رابخألا لب . ىيلأت قسن ىأالو ىنمز بيترت ىأ ةماسأل ةيصخشلا ةمجرتلا هذه ىف سبلو

 ىركذو بابشلا نم ىركذو ةلوهكلا نم ىركذ . ضعب باقرب اهضعب ذخأي تايركذلا لقوأ

 هيف عنصتال عتمم ىصصق بولسأب تبتك اهمأ ريغ « ةرثعبم تايركذ اهنإ لق وأ « ةخوخيشلا نم
 اهتيجس ىلع هسفن ةماسأ كرتي لب ٠ عيدبلا تانسحم نم نسعالو هلخادي عجس الف ؛ فلكتالو

 كلذب دهشتو . ةيماعلا نم انايحأ برتقتل ىتح « ةلهس ةغل ىف ةايحلاب اًضبان افصو دهاشام فصي
 ىف لصتيال كلذ نأ ريغ :؛ بولسألا قسن ىفو بارعالا ىف أطالا ضعب اهيفف « افنآ ةراملا ةعطقلا

 ةماسأ ىحنملا اذه لعجو « حيصفلا ىبدألا لالا نم اهجرخي نأ هنأش نم الاصتا تايركذلا

 هب لصتيام لكب عقاولا ءادأ ديري امنأكو ؛ ةيكرت وأ ةيسراف ىرخأو ةيحنرفإ تامك انايحأ مدختسي

 ةيبرح ثادحأ نم لمحت امل دح دعبأ ىلإ ةسيفن تايركذلا هذه نأ قحلا ىفو . هنمزل سانلا ةغل نم

 . هرصب تحت اهأر امل دهاشم اهلجس «, بيلصلا ةلمحل ةصاخو ةيعاّيجا لاوحأو ةيسايسو

 امصلا 11 مسن (د)

 فورعملا ىشمدلا رمع نب نسحلا نيدلا ردب ةسيفن ةيبدأ ةفرط دعي ىذلا باتكلا اذه فلؤم

 يستحم نيع نأ بألا ثبلي ملو 7١١ ةنس قشمدب هيبأل دلو : هدادجأ دحأ بيبح نبا مساب

 ىلإ مت ةتابن نبا نع ذخخأو قشمد ىلإ بدألاو ملعلا بلط ىف لحرو « نيدلا ردب اهب اشنف ١ بلح

 . ةكمو ليلخلاو سدقلا ىلإ اهكرت مث « ةدم ةيردنكسالا ىف ماقأو 75 ةنس طاطسفلاو ةرهاقلا

 نيدلا فيس ريمألا دهع ىف قشمدب مكحلا نع بانو 98 ةنس سلبارطف بلح ىلإ داعو
 نيطالس ىف خيرات هلو .ا/ا/8 ةنس قوت ابو بلح ىلإ داعو ةرتف ءاشنإلا ةباتك لوو « كجنم

 روصنملا مايأ ىف هيبنلا ةركذت هلو . عوجسم وهو كارتألا ةلود ىف كالسألا ةرد هامس كيلاملا

 ىف تقملاو ء بقانملا فرشأ ىف بقاثلا مجنلا : ناباتك ةيوبنلا ةريسلا ىف هلو « هينبو ( نووالق )

 . قطصملا لئاضف ركذ

 ىدي نيب ابصلا مسن ىدفصلا ظيراقتو 507/5 تارذشلاو رردلا بيبح نب نيدلا ردب هعلؤمو ابصلا يس ىرظلا )١(
 .اها١1؟٠84+٠ ةنس هتعبط ١مملو/١١ ةرهأزلا موجنلاو ١١7/7 رجح نبال ةنماكلا
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 ؛ ثيدحلا انريبعتب ةلاقم وأ الصف نوثالث وهو « ابّصلا يسن » ةيبدألا بيبح نبا لامعأ مهأو

 « رمقلاو سمشلاو ء ءامسلا فصو ىف لوصف ةينامث اهيف هل ذإ « انايحأ ةعيبطلا اهعوضوم ذختا

 انايحأو « راهزألاو ضورلاو راقلاو راجشألاو « ربنلاو رحبلاو ماعلا لوصفو راهنلاو ليللاو « رطملاو

 « رويطلاو « شحولاو لبإلاو ليخللا ىف لوصف ةعبرأ هيف هل ذإ ءريطلاو ناويحلا اهعوضوم ذختا

 ةعاجشلاو مركلاك ةيعاّجالا قالخألا اهعوضوم ذختا ىرخأ انايحأو . ديصلا وأ قدنبلا ىمرو
 ضعب وأ « ةيراج فصو وأ مالغ فصوك ناسنإلا اهعوضوم ذختي دقو . ناسحالاو لدعلاو
 « ةباتكلاك ةيندملا هنوئش ضعب وأ « ءائرلاو ةئنبتلاو ءانثلاو ركشلاو فاطعتسالاك ةيناوخالا هتاقالع

 دق امو ةأرملاب هتاقالع ضعب وأ « ءادعالل ةمطاخلا كراعملاو حالسلاك ةيبرحلا هنوئش ضعب وأ

 ء همذو هحدم ىلع هب صاخلا لصفلا رادأ دقو « قشعلا نم هينضي وأ قارفلا نم امهنيب ثدح

 وأ تارخافم - اهعوضوم نم حضتي اك - لوصفلا ضعبو .هيواسمو هنساحم هيف ركذي

 ريبعتلا ىلع ةردقلاب اماد رعشنو . سماخلا لصفلا ىف ةنسلا لوصف نع اناقليام وحن ىلع « تارظانم

 : هبابع اهب قش ةنيفسو رحبلا فصي سداسلا لصفلا ىف هلوقك عئارلا ريوصتلاو عوجسملا

 كلل بيطي ةتيفس تينأف , طيحلا رحبلا 21 جَبت ءاطتما ىلإ ء طيسبلا لمألا حاير يره
 تاذ « ةنيمأ لاومألا ىلع « ةنيفس اهلاي .. ( اهاسّرُمو اهارْجَم هللا مْسِب ) اهيف ٌتبكرو « اهاوُيم
 ١غ ح الملاب """ ىداحلا نع ضاتعتو « حانج ريغب ريطتو « حايرلا عم ىرجت « حاولاو «'' رد

 ةنيكسو « عاعشلا بجحي عارشو « * عالقلاك عالق اهل « برشتالو 2 درتو ء بعلتو ضوخن
 نيبام ةديعب .. (*' راقلاب ةكحم عالضأو ؛ "7 راقفو وجوجو . ناكمإو ةناكمو 0 ناكسو

 ريخلا ©"'!اهيصاونب دوقعم ءرحبلا ىف تاشنملا ١ ىراوجلا نسحأ نم . (9 ماو خَّئلا

 : ليللا ىّرس نم الو راهنلا ريس نم لمت ال « لْيَحلاك

 ةراقف عمج : راقفلا . ةنيفسلا ردص : ؤجوؤحلا (ا/) . طسو : جبل )١(

 رهظلا ةلسلس ماظع نم ةدحاولا ىهو : لابح :رسد (١1؟)

 نارطقلا : راقلا (8) لبولل ءانغلا وهو ءادحلاب ليزالا قئاس : ىداحلا ١*#(

 ردصلا ىلعأ .رحنلا «ء ةئرلا : رحسلا (8) هغولبو ءاملا دورو نم : درت (9)4

 نفسلا : ىراوجلا )٠١١( عالقو . علق عمج ةنيفسلا عارش : لوألا عالق (ه)

 ى رعشلا : ليخلا قو .اهتامدقم : اهبصاون )1١( نصحلا ىهو ةعلق عمج : ةيناثلا

 سأرلا ةمدقم اهّفد : ةنيفسلا ناكسو .راقو : ةنيكس (5)
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 رس رع را

 , 24 هلئاش برقع وأ « قئاس هّلحي قباس "9ٌضابْرِع وأ « قهاش نم طحني 2 لعَو اهنأك
 ىدتبم « 00 همربو اهرمأ ضقنب فراع ؛ هكح ىق لداع ؟"3 اهمك اح .. (0) ةلئاص باَقع وأ

 . 2 سا ٠ ء كه ١ م *

 فورح وحلا بتك « ؟*! هسوماق ىف رحبلا نم نحن اهيبو .. موُيقلا ىحلا مساب ئدتبيو « موجنلاب
 2« تبرطضاو (4) كلفلا انب تلاف ٠ فصاق دعر اهعبتي « فصاع حبر تراثو . هسورط ىف ميغلا

 . داو لك ىف ميهتو « 2" داتوألا ىلع ولعت ترمتساو « تبرتقاو ءاملا فشَر نم اهتفش تندو

 آل نم انيلإ رظن مث .. ( "" رجانحلا بؤلقلا تغلب ) نأ ىلإ , 1١ رجان ران دوبكلا ىف مرضتو
 . «رئازجلا ضعب ىلإ هديبع لمحب 2 ةيراخلا رمأو «رئارسلا هيلع كَ

 نبا ىضميو . ررد هؤابصحو بهذ هضرأ ارب ابيف اوأرو اهضاير ىف اوهزنتو ةريزجلا اولزنو

 ناهذألاو ناذآلا عتمي ىذلا ريصقلا عجسلا كلذو ةيفاصلا ةيقنلا ةغللا هذبب فصولا ىف بيبح

 نيح بولقلا رسيو « هب قطنت نيح ةنسلألا ذلي عجسلا لعجت تامءالم نم ظافلألا نيب امو هسرج

 ىف ردلا هبشأ دقل » : هل ظرقم باتكلا ىف ىزرابلا نب نيدلا رصان لوقي قحبو . هللا عمتسن

 ىلع تنغ اذإ ركبلا ىف ضورلا رهزو « هماجسنا ىف ىدنلا َرْطَقَو « هماستبا ىف رغثلاو ء هماظتنا

 حاورألا ةمءالم ىف لدتعملا ءاوهاكو « هئاورإ ىف ءاملاك ةفاطللا ىف وهف .. هماح تابرطم هنوصغ

 نيلصفب بيبح نبا همتخ دقو . « هئاقتنا ىف ديجأو هرهوج قنا اذإ كلسلاكو « هئافص رهوجب

 . هريغو سانجلا نم عيدبلا تانسحمب هعاجسأ ىّشوي امئادو . ظعاوملاو مكحلا ىف نيعيدب

 ةنيفسلا : كلفلا (94) ماهسلا : حادقلا )١(

 لابجلا : داتوألا )2٠١ ىشحولا لبجلا زعام : لعولا (؟)

 ةرارح فيصلا رهشأ دشأ : رجان )١١( مخسمفلا ريعبلا : ضابرعلا (9)

 تغلبف رودصلا ىق اهنكامأ نع تبن ىأ )١١( اهبنذ ةعفار : ةلئاش (5)

 نم بولقلا باصأ ام ةدش نع ةيانك ةبآلاو . مقالحلا ةلئاج ةبثاو : ةلئاص (©)

 عزفلا انابر : اهمك اح (5)

 ةئيفسلا : ةيراخلا )١( ةحضاو ةراعتسالاو هضقن دض لبحلا مرب (1/)

 مظعلا هج انه ديري و رخيلا : سومأقلا (/م8)



 ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا "''ةهكاف (ه)

 ال١94 ةنس قشمدب دلو ع ىنحلا قشمدلا دمحم نب دمحأ هاشيرع نبا باتكلا اذه فلؤم

 امل راثتلا هدونج ببنو قشمدل هترصاحمو روميت ةماط تناك ىّتح « ايف ملعلا بلطو اه أشنو

 ناريإ ىلإ تلحر اهنمو « لوضانألا ىلإ لحرت هاش برع نبا ةرسأ لعج امم « اهيف نارينلا مهلاعشإو
 خويشلا ءاقلو ةلحرلا تبّيَحو . ةدم هاشب رع نبا اهنطوتساو . روميت ةمصاع دنقر مس ىلإ تلغوأو

 ىرغصلا ايسآ وأ لوضانألا ىف رقتساو « اهئابدأو اهئالع نع ذخأو نادلبلا نم ريثكب فاطف « هيلإ
 ىلإ هنع بتكي ناكف ءاشنالا ناويد هالوو (ه8؟8-08١٠14 ) لؤألا دمحم ىنامعلا ناطلسلا دنع

 نع هل مجرتو « ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا : اهنسحي ناك ىّيلا ثالثلا تاغللاب فارطألا ءارمأ
 ددع نإ لاقيو « ةرجهلل 7 ةنس هفيلأت أ ىذلا ىفوع دمحمل تاياكحلا عماوج بانثك ةيسرافلا

 , بلحب ماقأو ماشلا ىلإ ىنامعلا ناطلسلا اذه ةافو دعب داعو . ةياكح ىنلأ ىلع ديزي ناك هتاياكح

 قمقج رهاظلا ناطلسلا دهع ى ةرهاقلا ىلإ رجاهو . فينصتلاو سردلل ذئنيح صلخو
 اهنم ةيرصملا بتكلا راد ظفتحنو « ةريس هل بتك هنأ ىناثلا لصفلا ىف اب رمو (همها/-845؟)

 ىهو «روميت بئاون ىف رودقملا بئاجع اهامس روميتل ةريس بتك هنأ اضيأ رمو . ةطوطخمب

 ةيبرعلا ىف -- انفلسأ [ك- ةباتكلا ديحجيو رثنلاو مظنلا نسحي ناكو .ارارم تعبطو « ةعوجسم

 ( همان نابزرم ) هامس قوع دمحم باتك رارغ ىلع اباتك ةيسرافلا قف فنصو « ةيكرتلاو ةيسرافلاو

 . ةرجهلل 68 8 ماع ةرهاقلاب ىفوتو . اعوجسم ارثن « ءافللا ةهكاف » هباتك لّقن هنعو ء اميدق عبط

 ىلع ةعزوم ىهو « ةريثك تاياكح ىلع لمتشي « ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا ةهكاف » هباتكو

 نبالا وهو ء « بيبح » ميكحلا نع اهيوري ناسح نساحملا يل خيشلا نع ةيورم باوبأ ةرشع

 ىأرف ء مهسوفن ىف دسحلا بد مث « هتوخإ هعاطأو مهدحأ كلمت ةوخإ ةسمحت كرت « كلمل ريغصلا

 باتك نيلأت مرعي هنأ هل ركذو ةلزعلا ى كلملا هاحخنأ نذاتساف ٠ مهلازتعا ( بيبح ١ ريغصلا مهوخأ

 كلذ نأو هيخأ دصقم ىف هككش هل اريزو نأ ريغ هيأر بوصتساف « ةمكحلا نم نونف ىلع لمتشي

 كلملا عمجف . هبذكوأ هنيمو هروز رهظيل بيبح نيبو هني عم نأ هيلع راشأو ٠ ةعيدحمو ركم هلم

 ةهكاف » : هباتك ةمدقمو ٠١9/١ علاطلا ردبلاو 9810 هاشبرع نبا ىف رظناو ارارم رصم ف باتكلا اذه عبط )١(

 ( ءاملخلا ١١5/9 ىواخسلل عماللا ءوضلاو 545/186 ةرهازلا موجنلا

 بهذلا تارذشو ا ص ءكاوبسملا ربلا هب انك كلذكو
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 عوجسم ىصصقف بولسأ ّ هظعوو هاك قوس بببح لحخأو اهءالضفو اهءاملعو ةلودلا نايعأ

 . برعلا كلم ركذ ىف لوألا بابلاو . ةفيرطلا ةرشعلا هباوبأب باتكلا اذه كلذ نم ناكو ؛ عيدلب

 ريكمشو نب سوباق ةصقو « ميدقلا ىروطسألا ىسرافلا كلملا كاحضلا ةصق : صصق عبرأ هعمو

 . هل هناوعأ لثقو ىرجه لا عبارلا نرقلا ىف ناجرجو ناتسربط تقكح ىتلا ةيرايزلا ةرسألا ءارمأ دحأ
 اهأر ىلا ةاتفلا عم ديصلا ةرثكو ةيسورفلاب اروهشم ناك ىذلا ىناساسلا كلملا روج مارب ةصقو

 روسام اهدي ق وهو هبلق ىبسماف روسكملا اهظحلب -- هاش برع نبا لوقي اك - هتداصام ناعرسو

 مدقف بئذل ةبدأم همدقي نأ لواح دق ناكو رامحلا عم ىوأ نبا ةصقو « اهب هئارتقا نم ناك امو

 ىكحن ةصق اهنم ةفيرط صصق هيفو مجعلا كلم اياصو ىف ىناثلا بابلاو . بالكلل ةبدأم راملا
 هنتخ عم كارتألا ناقاخ ةصق ىف ثلاثلا بابلاو . لتاخلا ملظلا همع عم لباب ناطلس نبال ىرجام
 . تيرافعلاو نجلا ملاعو ناسنإلا نع صصق عبارلا بابلاو . كلاسنلا خيش دهازلا هرهص وأ

 نم ةيعرلا هب اوذخخأي نأ ىغبنيامو ماكحلل ةديمحلا ةريسلا لوح رودت اعيمج باوبألا هذه صصقو
 . لمأيام ناسنإلا لاني ىتح ريبدتلا نسحو ةمكحلا لاعتسا عمو ةميمذلا قالخألا نايب عم لدعلا

 . رذحيام نمأيو

 ىلإ راشأ دقو « ةنمدو ةليلك ةقيرط ىلع ريطلاو ناويحلا نع صصق ةيلاثلا ةسمنلا ساوبألاو

 فولام ريغ وهامو شوحولا ةنسلا لع تليق اذإ ةمكحلا نإ الئاق هباتك ةمدقم ىف فلؤملا كلذ

 اهتعلاطم ىف تبغرو عامسألا اهيلإ تلام ماوحلا رئاسو رايطألا فانصأو عابسلاو مئاهبلا نم عابطلا
 اهيلإ تدنسأ اذإف ةنطفلاو ةفرعملا صقنو سارتفالاو رورشلا فارتقا اهنم فولأملا نأل « عابطلا

 رودصلا اهنقلتو « اهرابخأ عاّيسا ىلإ ناذآلا تغصأ ءافولا ريغو ءافولا نم قالخألا مراكم

 ابنم ريثكو 3 ةعر ذب صصق اهم باوبألا هله للختتو . حايترالاب سائلا سوشنو 3 حارشنالاب

 همتاخن طوقسو ميكحلا رهمجرزب هريزو عم ميدقلا ىرسك ةصق لثم اهناونع لدي اك لصألا ىسراف

 ىرسك ةصق رشاعلا ايلا لق ركذو , هيلا ةعوحرو هيلع ةنوحو هل ةطب ماقتلاو ءاملا ّك هنم نيمثلا

 مط ىذدلا ناحن زكنج هسا هاش باع نبا باتكلا محو ' هسصنو كس رمخ عرر ف همعتو هئانع ةدسش

 . داليلاو دابعلا كلهأو . داسفلاب ملاعلا

 ىف بيذبتلاب سانلا ىلع دوعت ىّتلاو سوفنلا بذبت ىبلا ةنطفلاو ةمكحلا قئاقدب رحخئاز باتكلاو

 ىلع باتكلا حليو . مهداعمل حلاصلا لمعلاو مهشاعم ىف بسكلاو مهكح ىف لدعلاو مهتلماعم



 اا

 وهو « اهجناوحو اهحاصم ىف قْفْني نأ ىغبنيف ةيعرلا لام وه امنإ مكاحلا نئازخ ىف ىذلا لاملا نأ

 ةديمحلا قالخألا هئراقل امئاد باتكلا مسريو . ةنايخ ههجو ريغ ىف هفرصو « ةنامأ مكاحلا دب ىف

 ىو . نيدلا ىف ةبالص عمو « نيكاسملل نيلو قفر عم هسنج ءانبأ عمو هسفن عم ةميركلا لئامشلاو

 نم ةءاضتسالا عم « ةايحلا ىف داشرلا ىلع ةنيعملا مكحلاو حئاصنلا اناقلت اهنم بناج لكو ةصق لك

 ظفل اهيف نوكي القو ةحضاو هتغل نأ ريغ « عوجسم باتكلاو . ةيئارقلا تايآلاب نيح ىلإ نيح
 ظافلأ نم اهضعب ىف ءاج امم اهئالخإ عم ةئشانلا ىلع ضرعت نأ ىرحو « ةعئار هصصقو . بيرغ

 ةيسرافلا ىف هأرقام ريخ صيصاقألا نم اهيف بلج هاش برع نبا نأ ىف كشنالو . ةيبانوأ ةشحفم

 ضعب كلذ ىلإ فاضأ هنأ دبالو . مهكيلاعصو سانلا ِةَيْلعو ماكحلاو كولملا صصق نم ةيبرعلاو

 صصقلاو . انفلسأ اى « ةريثك صصقب ةنمدو ةليلك ىكاحي نأ ىأر دقو « هلايخ نم صصقلا
 ىف هب انمملا ىذلا عابتألا ناودع ىف عاطملا ناولس باتك ىف هأرقام ةلك اش ىلع مكحلاب ظتكت اعيمج

 اذه مكحك همك حو « باتكلل هتمدقم ىف ةحارص كلذ ركذ دقو « ةيبرعلا ةريزحلا نع انئيدح

 . ريثلاو رعشلا نيب ددرتت باتكلا

 رصبلا نم هيلإ ىدبي امبو مكحلاو ةسايسلا نوثش نم مّلعي امب ةعورلا غلاب باتك هنأ قحلا ىفو

 ناسل ىلع اهارجأ ىتلا همكحلا عورأ امو « بنتجت لئاذرو « بستكت لئاضف نم اهيفامو ةايحلاب
 نإف « لدعلاو ملحلا اورخّداو لضفلاو ملعلا اوبستكا ىنباي ١ : احصان هئانبأل هلوق ىف كولملا ضع

 . « الا ناك هنع مينغتسا نإو « الام ناك كلذ ىلإ متجتحا



 هةمهمتاحخ

 انثيدح انأدبو تارامإلاو لودلا رصع ىف ىبدألا اهخيراتو ماشلا نع ءزجلا اذه ىف انثدحت

 ةلودلا نمز ةيسايسلا اهتايح نايبو ميدقلا اهخيراتب ةزجوم ةماملإ عم امل برعلا حتف نع مالكلاب اهنع
 نمو نيينادمحلا ءايأو ةيديشخاللاو ةينولوطلا نيتلودلا دهع ىو « نييسابعلا ةالولا مايأو ةيومألا
 اضيأ قشمد تلظو « نيطسلف اهعم تلظ دقو « ةيمطافلا ةلودلا نمز اهنم ءازجأ لوادت وأ اطوادت

 ىلع اولوتسا ايكاهيلع مهنم ةقجالسلا ىلوتساو بلح ىلع سادرم ونب ىلوتساو . نمزلا نم ةبفح اهعم
 هفلخو اهّرلا ىكنز نيدلا داع مهنم صلختتساو مهكلامم اهب اوسسأو ماشلا نويبيلصلا لزنو . قشمد

 ماشلا ثبلت ملو . قشمد هيلإ مضو ةمصاق تابرض نييبيلصلاب لزنأو بلح ىلع نيدلا رون هنبا

 نيطح ريغو نيطح ىف بيلصلا ةلمّح مطحو « نيدلا حالص ءاول تحت هدعب توضنا نأ اهعيمج
 هؤافلخ هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ مهعفدي لظو . ماشلا نادلب رثكأو سدقملا تيب مهنم ذقنتساو

 ءايأ ىف ماشلاو رصم تناكو .روهشم تولاج نيع ىف لوغملل مهقحسو كيلاهملا مث«ن ويب ويألا

 ىف عمتحملا انضرع دقو . ةيناؤع ةيالو تحبصأو نيينامعلا لفاحج اهتلزن نأ ىلإ ةدحاو ةلود كيلامل
 ملاظ اكح نوينايعلا هكح نأ ىلإ ءاخرلا نم هب معني ناك امو ةيعاّيجالاو ةيداصتقالا هتايحو ماشلا

 نم ةعيشلا قرف ماشلا ىف رئاكتت تذخأ ميدق نمو . ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا هيف تسكتناف اهشاغ

 تضم دقو .نيشاشحلابو ةيوادفلاب ةاسملا ىهو ةيرازن ةيليعاسإو ةيمامإو زوردو ةيريصن

 قرطلاو تاهاقناخلاو اياوزلا - رصم لثم - اهيف ترثكو فوصتلاو دهزلاب ىتْعت ماشلا
 .شيواردلاو ةيفوصلا

 مالسرالا ىف اطوخد درجمب تذفن دقو « ىئسلفو ىملع ىئانوي ثارت مالسالا لبق ماشلاب ناكو

 ايعيبط ناكو « ةطرفم ةرثك ةقجالسلا مايأ ذنم سرادملا اهنادلب ىف رثكتو « ةبصخ ةيملع ةكرح ىلإ
 تايعيبطو تايضاير نم لئاوألا مولعب ةيانعلا فو ىفانويلا ثارقلل ةمجرتلا ةكرح ىف كراشت نأ
 عبارلا نرقلا ذنمو . دقنلا ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع نم هب تينعام ىلإ ةفاضؤالاب ايفارغحو بطو

 كلام نبا اهليزنو شيعي نباو هيولاخ نباو ىجاجزلا لاثمأ اهتاحن نم نيريثك مسأ قلتي ىرجهلا
 ةيدقن ةقلح قتلنو « ىرعملا ءالعلا وبأ هغلبام ةرهشلا نم غلبي مل ايبرع ايوغل لعلو . ىسلدنألا
 ؛ نيينامعلا مايأ ىعيدبلا ضسوي ىلإ ءالعلا ىبأ نم داقنلا اهيف ىلاوتو « ةلودلا فيس نمز بلح
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 هيتيعيدب ىف ىسلبانلا غلا دبع ىلإ ىجافخملا نانس نبا ذنم ةيغالبلا تاسرادلا اهب طشنتو

 © ةعبسلا ءارقلا دحا ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف اهب رهتشيو تاءارقلاب ماشلا ىنعُتو . نيتروهشملا

 اب طشنيو . ىرجحلا عساتلا نرقلا ىف ىرزجلا نبا مايأ ىلإ همايأ نم طاشنلا اذه اهيف لصتيو
 .« نوهمانلا هظافح رثاكتيو ىوبنلا ثيدحلا ةسارد طشنت ايك « ةسيفن بتك هيف فلؤتو ريسفتلا

 نباو ىعفاشلا ىوونلا لثم مامإ ريغ اهيف رهتشيو « ىربكلا ةيهقفلا بهاذملا ةسارد طشنت لثملابو

 عيمج ةيخيراتلا ةباتكلا طشنتو . ىرعشألا بهذملل نييمالكلا نيب ةبلغلا نوكتو « ىلبنحلا ةيميت
 بلحو قشمد ةصاخو ندملا خيراتو ةنيعم ةلود وأ لودلا خيرات ىلإ ةدرفم ةريس نم اهروص

 . ءابدألاو بدألاو بهاذملاو مولعلا فلتخم ىف تاقبطلاو لاجرلا بتك وأ مجازتلاو

 ةيبرعلا ةريزجلا نيبو اهنيب دودحلا ىلعال مالسإلا لبق برعتلا ىف تذحخأ دق ماشلا تناكو

 ىلعو اهيفو « ةيماشلا دالبلا لخخاد ىف اضيأ لب « بسحف مهدعب ةنساسغلاو طبنلا مقي ناك ثيح

 ايبس كلذ ناكو . ىحيسملا مهنيدب نونيدي اوناكو « نييطنزيبلا مورلا ةايح نويحي برعلا ناك دودحلا

 اعيمج اهناكس ناسل ةيبرعلا حبصت نأو « ىمالسإلا حتفلا دعب اعْن رس ماشلا برعت متي نأ ىف ايوق
 اهيلإ ترجاه اذإ ىتح «ءرعشلا ىف مالسإالا لبق ركذي طاشن ماشلل نكي ملو . نييحيسمو نيملسم

 دفي ناك ةيمأ ىنب رصع لاوطو « اهلهأ ةنسلأ ىلع رثكي ذحنأ رعشلاب ةرهتشملا ةيدجنلا ةيسيقلا لئابقلا
 نب ديلولاو ةيواعم نب ديزي لثم رعشلا مظن ق ةفيلخ ريغ كراشو قارعلاو دجنو زاجحلا ءارعش اهيلع

 ةينولوطلا نيتلودلاو ةالولا رصع لاوط رعشلا ىف اهطاشن ماشلل لظيو « كلملا دبع نب ديزي

 عبارلا نرقلا ىف رعشلا طشنيو . ىرتحبلاو مامت ىلأ لثم هبان رعاش ريغ ماشلل اناقلي ذإ ةيديشخإلاو
 . ةميتيلا ىف ىللاعثلا كلذ روصيام وحن ىلع . ةلودلا فيس طالبو بلح ىف ةصاخو

 ءازجأ ةثالثب سداسلا نرقلا ىف ماشلا ءارعش ىناهبصألا داعلا صخيو ادرطم رعشلا طاشن لظيو

 . هدعبامو ىرجملا عباسلا نرقلا ق ماشلا ءارعشب مجارتلاو خي راتلا بتك رخزتو . ةديرخلا هباتك نم

 راحملاو ىويحم ا رمّدُيَأ اهيف مظنلاب رهتشيو تاحشوملا رثكت اك تايعابرلاو ىرودلا رعشلا رثكيو

 نبا دنع دجن ام وحن ىلع اريبك اجاور حيدملا قوس جوريو « تاديقعتلاو تايعيدبلا لثملبو « ىلحلا

 ءارعشل ةيهاز تاحفص جبدتو . كجنمو دومحم باهشلاو قاعاسلا نباو ىنارسيقلا نباو طايخلا

 عيشتلا ءارعش رثكيو . ىرزجلا نباو ملسم نب روصنمو ىرعملا ءالعلا ىلأ لثم نم ةفسلفلاو ةمكحلا

 . لماعلا نيدلا ءاهبو سوح نباو مجاشك لثم نم

 نم سوفنلا ىف ريثي امو لزغلا ءارعش مهنم اناقلت ةفئاط لوأو « ءارعشلا نم ةريثك فئاوطب قتلنو



 مو.

 فيرظلا باشلاو رينم نباو ىروصلا نسحنلا دبع دنع أرقنام وحن ىلع رعاشملاو رطاود او فطاوعلا

 ىف مهتلاسبو مهرخافمب اجيجض ايندلا اوئلم نأ نولواحي نوريثك ءارعش ناكو . ىنيروبلا نسحو
 وحن ىلع « ةميمذ روص نم تايصخشلا ضعبل نومسريامو مهئاجبم وأ مهلئاضفبو ءادعألا قحس
 نم نينع نباو ةلقرع دنعو ةهج نم ساحنلا نباو ذقنم نب ةماسأو ىنادمحلا سارف ىبأ دنع أرقنام

 نايتفو ىزغلاو ىجافتملا نانس نبا لثم ىوكشلاو ىنارملا ءارعش نم نيريثكب قتلنو . ةيناث ةهج

 سلاجمب نوفغشيو ةعيبطلا لامي نونغتي اوناك ءارعشلا نم نوريثكو . ىبابلا فطصمو ىروغاشلا
 نب نيدلا ريجمو ومحل ا مْيَسَق نباو قشمدلا ءاوأولا دنع أرقنام وحن ىلع ةريدألاو تاهزنتملا ىف وهللا

 دهزلا نم اهب لصتيامو ةينيدلا بعشلا رعاشمب نونغتي اوناك نوريثك ءارعشو . بيقنلا نباو مهم

 ىناسملتلا نيدلا فيفعو راوس نب دمحمو ىراصنألا زيزعلا دبع لثم ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو
 اهتغلو لاجزألا ىلع مهرعش اورصق نويبعش ءارعش كانه ناك كلذ بناجبو . ىسلبانلا ىنغلا دبعو

 . لتاقم نب ءالعلا ىلأ لثم ةيمويلا

 دجنام وحن ىلع ةيكولمملاو ةيبويألا : نيتلودلا دهع ىف ةصاخو ةيئاويدلا لئاسرلاب ماشلا ىَنْعُت
 : نيرعاش نيرئان اضيأ اناكو ىومحلا ةجح نباو ئدفصلاو رعاشلا رثانلا ىنابصألا داعلا دنع

 لئاسر هدعب اناقلتو .هلئاسر نم ىلماام ةرثكب ءالعلا وبأ رهتشاو « ةيصخشلا لئاسرلا رثكتو

 اوناك ام اريثكو ءازعلل وأ فاطعتسالل وأ تانعلل وأ ةقبتللو ركشلل ءابدألا اهبتكي ناك ةريثك ةصخش

 ةياهن ىتح ةيصخشلا لئاسرلا هذه اناقلت اهنادو « ىّرَعلاو ىنارغطلا تالسارم كلذ نم « نولسارتي

 بيدأ ىلع دمتعتالو . تاماقملا رثكتو . لزهلا ىلإ وأ ةيبدألا ةراهملا ىلإ اب اودصق امبرو رصعلا

 . راهزألا ضعب نيب ةرخافملا وأ ظعولاب وأ,ههصولاب ىَنَعُت ذإ « ىريرحلا دنع تناك اك لوستم

 ظعاوملا رثكتو . ىدرولا نبا دنع دجن ام وحن“ لع ةعونتم تاعوضوم ىف صوخت تحبصأ امنأكو

 ىبحن هحتف دعب سدقلا ةبطخو ءالعلا ىلأل تاياغلاو لوصفلا باتكو هتابن نبا بطخ اهتمدقم ىو
 رصعلا ىف رثاكتتو . ىسدقملا ملاغ نبال راهزألاو رويطلا مكح نع رارسألا فشكو ىكزلا نب نيدلا

 رابتعالا باتكو لبلبلاو رسنلا ةلاسرو نارفغلا ةلاسر لثم لئاسر ريغو لئاسر نم ةيبدألا لاععألا

 . ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا ةهكافو ابصلا يسن باتكو
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